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fi I{ereszteny nemzeti gondolat hirnoke Ara: 210 Ft
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Varfi Andras polgarmester ujevi koszontoje

egyre sikeresebbek a nemzetkozi
tudomanyos neprajzi konfereneiak,
es magangyujtemeny formajaban
atadasra kerult a Papp Zsigmond ha
gyatek is, mely a koz szamara immar
megtekintheto.

Ezen alapokr61 kell elore tekintet
ni, es Gyomaendrod polgarainak osz
szefogni egy szebb, jobb Gyomaend
rodert.

Ehhez kfvanok mindenkinek j6
egeszseget, sikerekben gazdag, Isten
tol aldott, uj esztendot.

Istentol megaIdott, sikeres uj esztendot ldvanunk Kedves Olvasoinknak!
Szerkesztoseg

Istentol aldott, uj esztendot!

IIAz /sten konyoruijon rajtunk es a/djon meg minket,
vi/agosftsa meg az 6 orcajat rajtunk." (Zso/tarok konyve 67,2)

Az ev vege kozeledtevel vegig
gondoljuk, mi tortent az elmult esz
tendoben, es kitOzzuk a kovetkezo ev
eeljait is.

fgy van ez egyeni eletUnkben,
de egy kozosseg is fgy tesz, nines ez
maskepp egy onkormanyzatnal sem.
Elmondhatjuk,hogy Gyomaendrod
eleteben nagy tOrtenesek voltak,
merthiszen a varos jarasi rangot nyert,
es ezzel ismet kijelolt szerepe lehet a
megyeben. Nagy valtozas, hogy uj
helyre koltozott a varoshaza, teljesft
ve korabbi fgeretet, a varos mondhat
ni mertani kozepere. A volt varoshaza
ebben az evben szepen megujult, es
helyet ad a jaras intezmenyeinek.

A varos gazdasagi eletere s~m kell
szegyenkeznunk, mert az Ipari Parkba
ujabb bekoltozok lettek, es tobb helyi
vallalkozas eredmenyes palyazat re
ven fejlesztett, ezzel uj munkahelye
ket teremtett.

Varosunk kulturalis eleteben to
vabbra is meghataroz6ak az iskolak,
mert ott kezdodik a szellemi elet ki
bontakozasa.

A varosban tovabbra is megtar
tottuk a hagyomanyos rendezvenye
inket, melyen kfvul a melyebb kultu
rara is gondot fordftunk. Evrol evre

A tartaloDlb61:

Onkormanyzati hirek

IN MEMORIAM: Kosinsky Viktor

Civil sarok - Toth Ferenc - 60 eves a
gimmizium
A hunyai konferenciarol
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Hirek innen-onnan es hazunk bijarol

Nemzetisegek Napjaval Egybekotott
Karacsonyi Rendezveny

2013. december 18-an Onkormanyzatunk megemlekezest
tartott a Regionalis Roma Kozossegi Hazban a Nemzetisegek
Napjarol, egyben megtartotta kanksonyi rendezvenyet is. Mar
kora hajnalban onkentesek segitsegevel elkezdtuk a rendezveny
el6kesziteset. A helyszin elrendezesevel (birkaporkolt, "ciga
nyos kaposzta", bokoli azaz ciganykenyer) kezd6dott a reggel.

Delel6tt 10 arakor a musor kezdeten Szecsi Zsolt elnok ko
szontotte a jelenlev6ket es elmondta, hogy mi celb61 jottLink
ossze a mai nap. Ezt kovet6en Varfi Andras polgarmester linne
pi gondolatait osztotta meg a jelenlev6kkel. A helyi Kozoktatasi
Intezmenyek szinvonalas ml\sorai voltak hallhat6k, lathat6k.

Napsugar Ovoda musora
R6zsahegyi Kalman Altalanos Iskola tanul6i musora
Bethlen Gabor Szakiskola musora
Kner Imre Gimnazium D.1lisora

id. Kosinsky Viktor emlt~kiiles

A filoxera veszMI az orszagot kivezet6 "arvizi haj6s", id.
Kosinsky Viktor szUletesenek 150. evfordul6jara emlekeztek a
Videkfejlesztesi Miniszterium Daranyi Ignac disztermeben a
szakma kepvisel6i. A Hegykozsegek Nemzeti Tanacsa tamo
gatasaval es a VM. f6vednoksegevel megrendezett programon
Horvath Csaba f6titkar koszont6je lltan a f6vednok neveben dr.
Feldman Zsolt helyettes allamtitkar emlekezett a masodik Da
ranyi kormany biztosanak erdemeire. Roman Kowalski lengyel
nagykovet buszken es meleg hangon meltatta a magyar-Iengyel
mliltbeli kapcsolatokat. Dr. Geday Gusztav ny. konyvtarigazga
t6 f6el6adasaban reszletesen ismertette az unnepelt eletlitjat es
eletmuvet Gyomat61 Parizsig. A korreferatumok utan kiosztasra
kerLilt a Szeri-Varga Geza szobraszmuvesz alkotta emlekerem,
posztumusz ket kivaI6 sz616nemesit6nek: dr. Bakonyi Karoly
nak es dr. Csizmazia Darab J6zsefnek.

Bekescsaba, 2013. nov. 4.
dr. Sicz Gyorgy

GYOMAENDRODON, Tamasi Aron 13 sz. alatti haz el-
ado. Erdeklodni: 0630-705-1257 szamon lehet. .

Haz elado Endrodon, Temet6 lit 14. sz. Erdeld6dni lehet: Te
meta lit 5. sz. alatt.

nyomvonalan kell elhelyezni, olyan ponton, ahol az aramel ..
latas is megoldhat6 es a forgalom sl\rl\sege is indokolja. E szem
pontok figyelembe vetelevel lett kijelblve a H6sok lit es F6 lit
keresztez6dese.

A Kepvisel6-testulet elfogadta a dontesi javaslatot.

folytatas a 3. oldalr61Onnek joga van tudni.. ..

Mobilbusz szerz6des m6dositasa
2013. ev novembereben targyalta a Kepvisel6-testUlet a helyi

aut6busz kozlekedesr61 szal6 el6terjesztest, amely a menetrend
valtozasaval volt kapcsolatos. A decemberi Ulesre a MobilbllSZ
Kozlekedes Kft. ismet kerelemmel fordult a donteshoz6khoz a
2014. eyre vonatkoz6 helyi aut6busz kozlekedes tarifainak es az
ehhez nYlljtott onkormanyzati tamogatas osszegenek az inflaci6
mertekevel (KSH nov. 1. 1%) tervezett emelese vegett.

Jegyek, berletek aranak valtozasai:

A menetjegyek aranak elfogadasan kivul - egy allgllsztusban
hozott hatarozat miatt -, a Ridegvarost is erint6 kib6vitett lit
vonallal kozleked6 jaratok megnovekedett koltsegeir61 is kellett
donteni a testuletnek 2014. eyre vonatkoz6an. Amennyiben a
menetrend reszet kepezi tovabbra is a Ridegvarost erinta litvo
nal, ligy az onkormanyzatnak havi 75.000 FHal kell megnovelni
a tamogatas merteket.

Az el6terjesztest targyal6 bizottsagok azt javasoltak a Kepvi
seI6-testuletnek, hogy a MobilbllSZ altaI kert 2014. evi 1.530.000
Ft/h6 osszeg(\ tamogatast biztositsa a ridegvarosi jarat megtar
tasaval, a jobb kozossegi kozlekedes erdekeben.

Leh6czkine Timar Iren
Kepvise/6

Jegyfajta megnevezese 2013 evi ar 1Ft 2014. evi
iavasolt ar 1Ft

~D..iliegv 200 Ft 200 Ft
Telies arll havi berlet 3100 Ft 3130Ft
Kedvezmenyes havi 620 Ft 625 Ft
berlet

Farkas Sandorne

-------------~-·_·F·--~----~__J

Kelt: Gyomaendr6d, 2013. december 19.

A kulturalis rendezvenyLinkkel parhuzamosan "egeszsegna
pot" is tartottunk, ahol ingyenes vernyomas illetve vercukor
szint meres tortent, melyen a helyi lakossag nagy szamban vett
reszt. Delutan 13 6rat61 hangulatos zene mellett az e16z6ekben
emlitett etdeket ingyenesen szetosztottllk a jelenlev6k kozott.

DeluU\n 15 6rat61 a Kner Imre Gimnazium tanul6ival kozo
sen jatszoluizat tartottunk, ahol kozel 30 gyerek vett reszt.

Tovabba a nap folyaman a hatranyos helyzetli gyerekek rc
szere sapkilt, s,llat es cip6dobozban ajandekot osztottunk szet
mi, aRoma Polgarjogi Szovetseg, amelynek nagyon orLiltek.

A gyerekeket megvendegeltukszendvicsekkel, udit6vel, sza
loncukorral.
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hogy mirol dontott a Kepviselo-testiilet december honapban

December 19-re hivta 6ssze a polgarmester az idei ev utols6
testuleti iileset, melyre 32 napirendi pont lett eIoterjesztve, illetve 2
esetet zart ules kereteben targyaltak a kepviselok.

Onkenyuralmi rendszerekhez kotheto megnevezest
hordozo kozteriiletnevek modosihisa (2. fordulo)
A Kepviselo-testiilet 2013. november 28-i iilesen d6ntOtt t6bb,

az 6nkenyuralmi rendszerekhez k6theto megnevezest hordoz6
k6zteriiletnevek m6dositasar61.

Az Ugyrendi Bizottsag altai benyUjtott 17 k6zterulet nevebollO
megvaltoztatasat fogadta el a Kepviselo-testUlet, mig 7 utca neve
nek m6dositasar61 nem sziiletett d6ntes. A bizottsag egyUttal uta
sitva lett arra, hogy a decemberi ulesre keszitsen elo uj javaslatot.

Mivel a feladat elvegzesere mind6ssze egy hetc maradt volna a
bizottsagnak, e szuk hatarido csak az info1'malis egyeztetesekre lett
volna elegendo.

A fenti helyzet1'e tekintettel kerte az Dgyrendi, Oktatasi Kultu
ralis es EselyegyenlOsegi Bizottsag a KepviselO-testiiletet arra, hogy
ne sziilessen d6ntes a decemberi iilesen, hanem a m6dositas tar
gyalasara egy kesobbi idopontot jel61j6n meg.

. .
Corini- es Honti-kepek vasarlasa
Gyomaendrod Varos K6zgyujtemenyeiert Kurat6riuma azzal a

keressel fordult a testiilethez, hogy 3 db Corini festmeny es 5 db
Honti Antal-kep megvetele1'e biztositson fedezetet, mivel a Nemze
ti Kulturalis Alaphoz benyUjtott palyazaton nem nyertek. A kepek
vetelara 2.000.000. Ft.

A Penzugyi es az Dgyrendi Bizottsag targyalt a dbntes elokeszi
teserol, s mindketten azt a javaslatot tettek a Kepviselo-testuletnek,
hogy 1 Corini es 3 Honti Antal-kep megvasarhisara nyUjtson fede
zetet 930.000 Ft ertekben, melynek forrasaul a t6bblet ad6bevetelt
jel61tek meg.

A Kepviselo-testulet j6va hagyta a bizottsagok d6nteset.

Mintamenza program bevezetesenek vizsg.Hata
Kepvise!oi inditvanyra a Tersegi Szocialis Gondozasi K6zpont

elkeszitette a Mintamenza Program bevezetesevel kapcsolatos
szakmai velemenyt.

A program lenyege. hogy egeszseges, elsosorban a helyi alap
anyagokat - ezen beWl bioelelmiszereket - ilIetve a mezogazdasagi
es elelmiszer-ipari vallalkozasok termekei keriiljenek az etelekbe.
Lenyeges, hogy elsosorban parolasos eljarassal kesziiljenek, figye
lembe veve az Orszagos Tisztiorvosi 2011-ben kiadott tapIalkozas
egeszsegugyi ajanlast.

A szakmai velemeny reszletezi azokat a targyi es szemelyi fel
teteleket is, amelyek nelkiil a program nem val6sithat6 meg. Ezek
a k6vetkezok: dietetikus vegzettsegu szakember alkalmazasa, me
legen ta1't6 pllitok beszerzese a talal6 konyhakba, uj siito, iist, stb.
A Tersegi Gondozasi K6zpont egyUttal felhivta a Kepviselo-testulet
figyelmet arra, hogy kesziiloben van egy rendelettervezet. amely
szerint a Mintamenza Program bevezetese, illetve ezen az elven

.muk6do konyhak muk6dtetese 2014 szeptemberetol valoszinuleg
k6telezo lesz.

A Kepviselo-testiilet lltasitotta a k6zponti konyha vezeteset a
tovabbi gazdasagi szamitasok elvegzesere. '

Beszamo16 a 2013. evben benyujtott palyazatokrol
Tajekoztat6 jelleggel keszult az eloterjesztes, melynek celja: a

2013. evben benYlljtott palyazatokr61 beszamol6 a Kepvise!o-tes
tiilet szamara

Gyomaendrod Varos Onkormanyzata 2013. evben az alabbi pa
lyazatokat nyUjtotta be:

Palyazat Celja Tamogatasi Eredmeny
meanevezese iaenv/Ft.
KEOP-4.1 0.01A12 Napelemes Meghaladja a 164 Dontes meg
4 palyazat rendszer milli6 Ft-ot nem 5zuletett
keszult, mely az telepftese
onkormanyzat
tulajdonaban lev6
epuletekre lett
beadva a villamos
energla igeny
kielea ftesere
Varasi A Kozos 157.551.875 Ft. Dontes meg
kozlntezmenyek Onkormanyzati nem szuletett
komplex energetikai Hivatal
fejlesztese homlokza-
KEOP.- 5.50/A/12- tanak,
2013-0222 fodemenek

szigetelese, .
nyflaszar6k
csereje,
takarekos
vrzcsapok
elhelyezese,
stb.

Onkormanyzati A hivatal 21.748.000 Ft A tamogatasi
struktura fejlesztese mukodesenek szerz6des
AROP- . attekintese alalrasra kerult,
1.A.5-2013-0065 a feladatok a megval6srtas

hatekonyabb folyamatban
ellatasa miatt van. Varhat6

befejezes: 2014.
dec. 31.

Varga Lajos Az almennyezet A belekerulesi A szerz6des
Sportcsarnok serult koltseg80%- alatrasra kerult
fejlesztese teruleteinek at lehetett

helyreallrtasa megigenyelni,
az-az 15.930.160
Ft-ot

Testvervarasi "tlet es kultura 5.000 Euro Az el blralasr61
talalkoz6 az Eur6pa! tajekoztatas
megszervezese Uni6ban" meg nem

erkezett
Raiffeisen Mindenki 80 adag Tamogatasban
Ebedel2013 elelmiszer nem reszesult
Raiffeisen Mindenki 30 adag Napokban
Ebedel 2013 Tel elelmiszer szOlethet

dontes
RAMA reggeli 1000 adag Nem reszesult
csomagok 2013 reggell csomag tamogatasba~

30 gyermek
reszere

"Itthon vagy- Orszagunk es 650.000 Ft A program
Magyarorszag a helyi ertekek szept. 28-29-en
szeretlek!" bemutatasa meaval6sult
Az Endr6dl Tajhaz A Tajhaz Igenyelt Elnyert
es Helytbrteneti vllagrtas tamogatas 3.000. tamogatas:
Gyujtemeny technikc\janak 000 Ft 2.000.000 Ft.
kiallrtc\salnak feJlesztese,
megujftasa, eszko?ok
muzeumpedag6giai beszerzese

IDraa ram fellesztese
"Hatar Gy6z6 A kolt6100. 5.000.000 Ft A palyazat
mellszobranak szuletesnapjara 2.500.000 Ft
elkeszrtese melt6 tc\mogatasban

meaemlekezes reszesult

Folyamatban levo munkak: Gyomaendrod szennyviztisztit6
telep ko1'szerusitese projekt, melynek varhato befejezese 2015. ta
vasza.

TerfigyelO kamera elhelyezese
A varos k6zigazgatasi teriileten lehetoseg nyilt a Bekesi Kister

seg (BKT) beszerzesevel 1 db. terfigyelO kamera elhelyezesere. A
berendezes felszereleset es tovabbi mukbdteteset a tarslllasvallalja,
mig az egyeb mukbdesi k61tseget 6nkormanyzatunknak kell biz
tositani. A kamenit muszaki okokb61 a BKT (fi I" ld I )oytatus a 2.0 a on
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K si sl(y Vi ( 0
(1863-1935)

a kapcsol6d6 letesftrnenyek letrehozasaval egyGtt. Mfg a kor
nyez60rszagokban sokaig puszHtott a vesz, itthon Kosinskyt
Tokaj megment6jenek neveztek.

Ezutan rovid ideig az Arad-hegyaljai allami sz616telepek
igazgatasara kerik fel. A foldmavel~sLigyi miniszter latva, hoz
zaerteset es az emberekkel val6 klfogastalan kapcsolatat, az
allami szaleszeti - boraszati telepek fafelUgyeletevel brzta
meg. . ..

Miniszteriumi alkalmazott lett kormanyblztos munkakor
ben. Kozben maganeleteben tragedia erte, meghalta fele
sege. OJ korszal< indult eleteben nemcsak hivatalaval, hanem
hazassagaban is. A gyaszev letelte utan Ojran6sLiIt. Apja~oz

hasonl6an avalamikori Lengyel Legi6s szabadsagharcos, TIsz
ti Lajos lanyat, Krisztinat vette felesegLiI. Ebb61 a hazassagb61
hat gyermekszLiletett.

Id6vel mar magasrenda megbfzasokat is ,kapott. T~?~,

mint Hz evig a parizsi szekhelya Nemzetkozi Alland6 Szole
szeti Bizottsaganak alelnoke volt. Itthon 1908-t61 onall6 ma
gyar kiralyi tanacsos lett. 1919-tal a SzaJeszeti Borgazdas~gi

F61skola igazgat6janak neveztek ki. Nyugallomanybavonulasa
utan is tevekeny maradt. Faleg tudomanyos es szakkonyvfras
terGleten adta tovabb ismereteit. Munkaja soran frt a Sz6J6
mlivel6k Lapjanak, a Magyar Fold-nek, a Penz es Fold-nek, es
meg tobb helyi gazdasagi lapnak. Szeles IM6kor(f es tapasztalt
ember volt, jart Franciaorszagban, Olaszorszagban, Belgium
ban, Nemetorszagban, Ausztriaban. Idehaza targyalt az Or
szagos Gazdabank feILigyeI6bizottsag.i. el~okek~nt, O~ n;int
az Allami Tisztvisel6k Orszagos Egyesuletenek tarselnoke es a
Kozszoigalati Atkalmazottak Szovetsegenek tarseln6kekent is.
A Magyar"Lengyel Kereskedelmi Kamara valasztott igaz-?at.6
tanacs tagja es elnoke, es A Magyar-Lengyel Egylet tagJa IS

volt.
Eletmlivet tobbek k6zott a Ferenc J6zsef Rend tovagkereszt

adomannyal es a Legfels6bb Elismeresben es I<.oszonetben, (a
Szignum Laudissal) is jutalmaztak. Szakirodalmi frasai nyoman
a Magyar fr6k elete es munl<ai gyUjtemenyben is szamon tart
jilk. A grab6wkai szarmazasLI Kosinsk.y Viktorr61 megis ,az:z:al
kezdodik a jellemzese, hogy: Bolcseletl doktor. 1935. marclus
29-en halt meg. Fia, ifj. dr. Kosinsky Viktor kovette edesapjat.
Agraregyetemi tanar lett, a magyar Sz616termesztesi T~nszek
1943-as megalapft6ja. Leginkabb a kutatasban, szeNezesben,
fajtal<fserletezesben jeleskedett.

Id. Kosinsky Vlktor szUletesenek 150. evfordulojara
2013 novembereben a Videkfejlesztesi Miniszterium vednok
segevel emlekGnnepseget es szakmai I<onferenciat tartottak.
Ami Ogy kezd6dott, hogy meg elaz6 nap a szeNez6k es a
csalad a Farkasreti temetOben viragot helyezett el az Gnne
pelt sfrjanal. A Nemzeti Emlekhely es Kegyeleti Bizottsag altai
vedett sfremlekenel. Masnap a Hegykozsegek Nemzeti Tana
csanak f6titkMa, Horvat Csaba mondott koszont6t es nyitot
ta meg az Ctnnepseget. Utana a Miniszterium kozigazgatasi
helyettes allamtitkara meltatta az Gnnepelt azon k~pesseget,

mellyel kival6an tudta egyGtt mQ1<Odtetetni a gazdasilgi es ill
lamigazgatilsi szervezeteket. Ezutan Roman Kowalski Lengyel
nagykovet beszelt a ket nep kozotti szoros es egymast segft6
baratsagar61, vezetve azt a Kosinsky csalad peldajan keresz
tOl. Az eletma ismertetese utan meg a Tarcali Sz61eszeti es
Boraszati Kutat6 Intezet igazgat6ja, valamint a CONinus Egye
tem Sz616termesztesi tanszek vezetOje tartott el6adast. Be
fejezesGI ket kival6 szal6nemesft6 gqzdasag reszere adtak at
Kosinsky emlekplakettet. ... -

Nerncsak Budapesten, hanem a lengyelorszagi Lublinban
is megemlekeztek a l<osinskyakr61. A varosban mCl1<od6
Lengyel-Magyar Barati Tarsasag szeNezte azt. A tarsasag ve
zet6je mondott megnyit6 beszedet es az elszarmazott csa
lad magyarorszagi sorsar61 ismertetest. Mivel a Bekescsaban
makod6 hasonl6 szeNezettel van kapcsolatuk, meg kGldtek is
az est programjat hirdet6 kis plakatjukb61. Tadeusz Rokoczki
elnok azt is elmondta, hogy a szCtlOfalu tempJomaban, ple
banosuk a vasarnapi istentiszteleten megemlekezest vezetett,
majd kozosen imat mondtak a magyarorszagi Kosinskyakert.

Havasi Marton

(Tovabbi kepek a 19. oldalon)

uj kenycr !zc, Icpcrgo konny soja.
or61l1·kacag~s, Iclki l(ilba·k6",
Islen aldjoill Te Icgy vegso almunk.
s Ivadek"inkbil slcbl> Jiiv6!

Tlmdr Male

VasOton a gyomai allomasr61
Bekescsaba fele haladva, kozel a
csardaszallasi hatarhoz volt a 39
es vasut6rhaz. Ott szolgalt egy
Koscianski Viktor neva lengyel
ember, aid a lublini vajdasaghoz
tartoz6 Grab6wkaban szGletetett.

Meg az ezernyolcszaznegy
venes evek szabadsagharcait ko
vet6en a megtorlasok el61 kellett
menekGlnie. De forradalmi resz
vetele utan el6szor szamazetesbe
kenyszerGIt. Onnan kalandos Oton
jutott Magyarorszagra, es a hrres

lii~~~~W'ii~~~USJ Lengyel legi6 tagjakent meggy6-
zadessel szolgalta tovabb hazank

ban a szabaclsag eszmeit.
Magc'\neletet Gyoman, a vasOtnal dolgozva negyven eves

karara megnyugvas kovette. Hazassagot kotott Magl6czki Er
zseb Hel. Egy ev mOlva, 1863. okt6ber 25-en megszGletett fiO
gy rmeklJk, es Kosinsky Viktor neven a r6mai katolil<us egy
h~znal lett anyakonyvezve, - 0, aid a hontalan apjanak mene
deJ<et, hazat es munkat ad6 magyaroknak kes6bb alkotasok
ban gazdag e1etevel mind~nert halat adott. De nem felejtette
lengyel szarmazasat sem. EJete vegeig, ahol csak tudta, szol
galta a magyar-lengyel I<apcsolatokat.

Eletrajzi reszletek
A gyermek iskolakezdesenek helyer61 nem sok adat kerGlt

c16. A kozepiskolat61 kezdve, viszont mar egesz eletpalyaja
dokumentalt. Mez6tUron vegezte a f6gimnaziumot. Utana
Debrecenben a Gazdasagi Tanintezet novendeke volt. Szale
szeti eS boraszati tanulmanyait Bihardi6szegen vegezte. Itt ket
targyb61 kertesz-szak oklevelet nyert. Ismereteit ezutan meg
a budapest! !V\liegyetem bONegytani tananyagaval b6vftette.
Kezd6 munkahelye 1884-tOl a pozsonyi Szpleszeti es Kerte
5zeti Szakiskola lett, segedtanar statuszban. A fiatalember a
varosban megismerte, majd felesegGI vette Dach Maria tanf
tanot. Csalaclot alapftottak, ket lanyuk szGletett. Kosinskya ka
tedran is sikeres volt. Ismereteire es hatekony tanftasi stflusara
felfigyelve rovidesen kozponti sz61eszeti s boraszat~ vand~rta

nft6vil emeltek ki, kozvetlenul az orszagos boraszatl kormany
biztos melle. fgy jott el szamara az a lehet6seg, hogy orsza
gosan rnegismerhette a szaleszeti szakma helyzetet, - amely a
kes6bbiekben lesz munkajaban meghataroz6. Azonban annak
kezdeteig meg sikereinek kezdeti helyszrnere, a pozsonyi is
kola igazgat6java teszik.

A nagy kihfvas 1891-tOl kezd6dik szamara, amikor a hfres
Tol<aj-hegyaljai szol6k egy resze filoxeria altai elpusztult, es
ennek rekonstrukci6javal bfzzak meg. Az 6sszes kfserleti es
mintaszalak letesftesevei, az els6 orszagos faiskola letrehoza
saval es a tarcali Vincellerisl<ola igazgat6java nevezik ki. Iranyf··
tasaval sil<erGlt megfekezni a filaxeria-vesz tovabb terjedeset

Sziil6f61d 1361cso, majl! koporsol
Sdrkcsilldg ,1 nC\1Y (\11,1; fel611
I\IIYdnycived Gillyogkcnl je/iill
Te V,l~~y ,I teli ho Sit lavaszi zotd,
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Nehez ev e!e neznek, a fenntart6 KLIK is uj szervezet, valtozik a
kornyezet is. Oszre a fenntart6 is valtozni fog, mivel egyhazi iskola
lesz a gimnazium. Az atmeneti evben meg kel1 kLizdeni es fel kell
kesziilni a tovabbi kihivasokra.

- Miert eri meg ide felvetelizni? - kerdezem.

- Az eletre neveli.ink - mondja.

Jov6re er6sitik, b6vitik a kepzesi szakokat. Az emelt sZintu an
gol, ilIetve nemet nyelvi kepzesen hangsLilyt kap a nyelvvizsgakep
zes. Emellett belLigyi, rendeszeti ismereteld(el, ilL idegenforgalmi,
turisztikai, utazasi ismereteld(el b6vitett kepzes is indu!. A kepzes
vegen kiadott Europass Oldevel pedig a mllnkaer6 piacon el6nyt
jelent majd a vegz6k szamara. Az emelt szintt\ informatika es torte
nelem oktatas is megmarad.

A Kner Gimnaziumban vegzettek kozott a tovabbtanul6k ara
nya igen magas: Muszaki egyetem, vegyeszet es agrar fels6foku
kepzes a f6 iranyok, ahol tovabbtanlllnak. Ez mutatja, hog}' megeri
ide jonni, de tovabbi hangsulyt, energiat kivannak fektetni a felke
szitesre, tehetseggondozasra. Emelt szintti angol, nemet nyelvi kep
zes. Disputa kor csak nehany az er6sseguk kozii!.

Az iskola fontosnak tartja, hogy a diakjai a mindennapi eletben
is j61 boidogllljanak, ezert a jov6 tanevt61 olyan szald<ort szervez
nek, ahol a diakok megismerkedhetnek a gazdasagi elet mukodese
vel, a penzhasznalat szabalyaival kreativ m6don.

SokiranyLlsagra torekszenek s mindemellett tovabbra is eel
megtartani a nepszert\ csaladias legkort, ami most jellemz6je a
gimnazillmnak.

Jelenleg 247 tanlll6ja van a gimnaziumnak, novelni lehet a let
szamot, negyszaz f6 fele, ha sZLikseges Iesz.

Nyakukon a beiskolazas, komoly, j61 sikerult prezentaci6kat
tartottak a kornyez6 telepulesek iskolaiban: Devavanya, Szegha
10m. Mez6bereny, Korosladany, Szarvas, Mez6tur, Turkeve, stb.

Aprilis masodik feleben a Kner Napok kereteben Linnepelnek
- Megbizatasa melyviz... vagy megtanlll uszni, vagy. .. megtanul egy kicsit, megemlekeznek az evfordul6r6J, de addig is mindent

uszni... mas lehet6seg nines - allapitom meg. megtesznek, hogy az iskola megfeleljen a kihivasoknak.

A korabbi igazgat6 Dr. Kovacs Bela nyllgdijazasat kovet6en egy
eyre T6th Ferenc es Szabadka Mariann kapott megbizast - mint az
iskola igazgat6ja. ill. helyettese - az atmeneti id6re a gimnazium ve
zetesere.

.
... avagy... 60 eves a gyomai gimnazium

GYOMAENDRODI KRONIKA
- Civil sarok - T6th Ferenc

Advent els6 vasarnapjan talalkoztunk el6szor, amikor a Kner
Imre Gimnazium tanul6i nagyon szep mt\sorral koszontottek az
unnepet. Ra ket napra mar a gimmizillm meghitt epiileteben neze
gettem a regi kepeket. Sok ismer6s arc koszont vissza a tabl6kr61,
batyam, rokonolc, j6 szomszedok jartak ide. Egyikuk. mint az iskola
legjobb tanlll6ja Kner-dijas is lett, amire kulon bLiszke vagyok.

A dolgoz6szobaban beszelgetLink, az igazgat6 llr eppen a bal
lagasi meghiv6k ugyeben jart el, s visszaterve bele is csapllnk az
interjll kozepebe. .

Tobb olvas6nk kerese is volt, hogy a fiatalabb nemzedelc helyt
allasat is mlltassuk be rovatunkban - hat legyen.

Kulon aprop6t ad a beszelgetesnek, hogy a nagy mLiltLI gimna
zium, mire ez a cikk megjelenik, hatvanadik evebe lep. Ugyancsak
jov6re az Miami, onkormanyzati tlllajdonb61 egyhazi fennhat6sag
ala kerul az iskola, es ezzel remeny van ra, hogy meg is meneklil a
tobb eves bizonytalan helyzetb6!.

T6th Ferenc Endr6don szuletett, majd erettsegi utan biol6gia
tortenelem szakos tanarnak keszult Debrecenben. Az iskola fele
nel alig id6sebb fiatalember mar a f6iskola lItols6 eve el6tt itt volt
szakmai gyakorlaton tan[tani. Olyan j61 sikerLilt a gyakorlat, hogy
marasztaltak, hivtak ide dolgozni, tanitani, am it elfogadott.

Az6ta is a gimnazillm tantestLiletenek a tagja

- Nagy segitseg a stabil, j6t kepzett, aktiv es tettre kesz neve
16testulet, amely tobbsegevel tobb, mint tizeves kozos tantestuleti
munka kat ossze - emliti, mikor elismeresem fejezem ki, milyen j6
benyomast tett ram a tanari kar szamQstagja rovid ott tart6zkoda
som alatt.

- Elfugadnak? - kerdezem, miutan id6sebb leven felajanlottam
a ko!csonos tegez6dest.

. - Igen, j6! tudunk egyLitt dolgozni - mondja.

Egyre jobban lenduletbe jon. J6les6 erzessel hallgatom a meg
bizott igazgat6 ur fiatalos. dinamikus, ugyanakkor szerenyen. tisz
telettud6an elmondott informaci6it, terveit, velemenyet az iskola
jov6jer6!.

- Tudataban vagyunk annak, hogy sok a feladat.
Meg kell tudni maradni, ez nem Icerdes. Azonlcivul szinvonalas

iskolanak kellienni, a jarast kell er6siteni, a jarasnak kell a j6 hirti
kozepiskola. Fenntart6t61 fuggetlenul a fiatalok megtartasa, magas
szinvonalu kepzes a eel - mondja az igazgat6 llr bUCSllz6u!.

Vgy legyen, csak igazat tudok adni nelci. Gyomaendr6d, a
gyomaendr6di jaras is es a gimnazium is melt6 helyre kell, hogy
kerLiljon Bekes megye kepzeseben.

A megval6sulashoz kell egy j6 osszefogas s cselekv6 tenni aka
ras.

Kozos sikerekben b6velked6 Vj esztend6t kivanok ehhez mind
nyajull knak.

Dr. Valju Laszl6



legkilMastalanabbnak latsz6 helyzetekben is kiild valami megoldast!
De a mai nap nem csak egy szep Maria-iinnep,hanem a polgari llj

ev elso napja. A szentirasi reszek mast is tartogattak szamunkra, ami
ezen a napon b.atorit6Iehet. Az elso olvasmanyban, az Aroni aldas kap
csan maga az Vr igeri: "Megaldom es oltalmazom oketl" Mi Jehet ba
torit6bb az uj esztendo elsa napjan, minthogy maga az Dr igeri nekiink
aldasat es 0ltalmaz6 szeretetet.

pea m~sodikolvasmany~a~Szent Pal sorait hallhattuk: "Nem vagy
tehat tobbe szolga, hanem fiu, es lsten kegyelmebol orokbs is!" Ez to
vabb erositi bennlink ezt a batorft6 joerzest, hiszen Pal arra akar minket
radobbenteni, hogy mi nem sakkfigurak vagyunk [sten kezeben, akiket
ugy iranyit, ahogy akar, sem pedig rabszolgai az [stennek, - hanem a
k~re~~tenysegben Isten gyermekei lettiink, s ezaltal a Mennyorszag oro
kosel IS,

De ahhoz, hogy egy gyermek j6 gyermeknek bizonyuljon, es az
brb~s~.ge: ~lny;r?esse, a sziila kedveben kell, hogy jarjon, es megtegye
a szulo klvansagat.

Es ez is programot ad nekLink az uj ev elsa napjan. Mi is elmond
hatjuk a Zsoltarossal: Ime, itt vagyok Vram, houy megtegyem azt, amit
kivansz!" b

J6 feltetelkent elhatarozhatom a mai napon, hogy ennek a most kez
dodo uj esztendonek minden napjat ugy aka rom eltolteni, hogy az Isten
kedveben jarjak.

Yegiil, a mai napon a Beke Vilagnapjat is liJi Egyhazunk. 1968-ban
VI. Pal papa inditvanyozasara januarl-jet a beke vilagnapjava rendel
tek, amikor kiilonosen is a bekeert imadkozunk. LMhatjuk a vilagban
foly6 habortlkat, polgarhaborukat, forrongast, terrorizmust, a rengeteg
verontast, es bnkenyteleniil is erezhetji'd<, hogy kbtelessegiink a beke
ert imadkozni. "Beket hagyok rMok, az en bekemet adom nektek!" 
m?ndta Jhus, es ezt a jezusi ajandekot a vi lag nemigen tudja megbe
csulnl. ..

Regi enek, mely Jbushoz, a Beke fejedelmehez sz6J: "Beket ad szi-
viinkne~: beket cs?!adu~lknak,beket n~mzetiinknek,beket a vilagnak!

Eloszor a sa}at sZlvemben kell bekere t6rekedjek.
Aztan a csaIadomban szetnezni: nem kellene-e rendeznem sze
retteimmel a kapcsolatot?
Imadkozni magyar nepemert, hazamert. ..

-. S csak ez utan vilagbekeert kbnyorbgni.
Vjev napjan tehat, van miert imadkozzunk. Maria hiteert, azert,

hogy sose felejtsiik: az Isten kbzenk szallt, es brokre veliink marad.
Imadkozni azert, hogy Isten h(iseges gyermekeinek bizonyulhassunk,
ho?'y elnyerhessiik a mennyei orbkseget. S imadkozni a beke kegyel
m~e:t sZIV\.ll1kben, csaJadunkban, nepiink koreben es a nagyvilagban.
Mana, Isten Anyja hallgassa meg imainkat, es segitsen, hogy ennek az
uj evnek 1Tlinde~ napja kbzelebb vigyen minket Krisztushoz es az altala
megigert Orbk Elethez!

Czank Gabor plebanos
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EndrOd
Vasarnap es linnepnap: 9 es 17 ora,

hetkoznap csiitortok kivdelevel reggel fel 8

Gyoma
Vasarnap es iinnepnap 11 ora,
kedden es penteken 16 6rakor

a plebanian kialakitott kapolnaban

Hunya
Hetkoznap csiitortok kivetelevel17 ora, szombaton 17 6rakor

vasarnapi el6esti mise, vasarnap es iinnepnaplO ora

"Vj esztendoben, uj szivekkel..?'
Krisztusban szeretett Testvereim!

,-\ polg,\ri esztendo elsa napjan Anyaszentegyhazunk a Boldogsagos
SZliz \ [,\ri.\ra, [sten Anyjara iranyitja a figyelmiinket Az btbdik sza
zadb'1J] ti)rtent, hogy Konstantinapoly piispbke, Neszt6riusz, tevhitet,
eretnekseget kezdett hirdetni, miszerint Marhh nem illeti kiilbnbsebb
tisztelet, hisz a Krisztlls isteni es emberi termeszetebal csupan az em
ber-Krisztust sZlilte, Ez ellen leginkabb Szent Cirill, Alexandria erseke
lepett fel, aki cMolta Nesztorillsz allftasat, azt tanitotta, hogy Jezus ese
teben az isteni es emberi termeszetet nem valaszthatjuk kLilon, ezert
Maria IstenszliJo. Ezen vita eldbntcsere jott bssze 431-ben az Efewsi
Zsinat, mely jtll1illSt61 szeptemberi~ (.\rtott, S mely vegiil is Alexandri
ai Szt, Cirill allitasat szentesitw, .\ Liri.\t, mint Theotokoszt, Istensziilat
allitotta minden korok kere,ztcnye ete, Ez az iinnep a gorbgkeleti nap
tarban december 26-an \'all,.1 kopt keresztenyekjanuar 16-an iilik, mig
m\lllnk, latin keresztenyekncl januar elsejen keriil megiinneplesre,
...Nla,.~mikorezen szep Maria-iinnep mellett a polg,hi ujev elsa nap
Jat IS ulJuk, elgondolkodhatllnk, mi az lizenete szamunkra Szuz Maria
lstenanyasaga iinnepenek? A v,\laszt az evangelium egy mondata ad
hatja meg nekiink: "iVlar~a sZl\'cbe \'este a pasztorok szavait es gyakran
elgondolkodott raitllk." Es mil mondhattak a pasztorok? Azt, amit az
angyal h,irdetett nekik: \!cni",,·l; f\dlehembe, mert megszliletett a Mes
sias, az L'r Krisztlls!"

;v[<\ri:\ a szivebe vesi ezt'ket a sZ<\vakat es gyakran elgondolkodik raj
tuk. A pasztorok elbeszelese is bizonyossa teszi at abban, hogy a betle
hemi jaszolban fekvo kisgyermek nem egy egyszer(i ujszlilbtt, hanem a
mindeneket teremta es fenntart6 Isten.
. ~i teh~t az iizen~te. ennek az evangeJilimi mondatnak? Az, hogy mi
IS erosen vessllk a sZlvl1l1kbe, hogy az Isten annyira szeretett benniin
ket, hogy leszallt kozenk a fOldre, es velUnk maradt. "ime, en veletek
vngyok lIIilldennap, a vi/elg vegeig!" -igeri maga Krisztus mennybe
menetelekor. Maria szamara ez a tudat - Emmanuel, - Veliink az lsten,
- hatalmas erMorras lehetett. A betlehemi gyermekgyilkossag idejen, az
E~yi~tomi menekiiles idejen, amikor barmi nehezseg vagy problema
kozehtett a Szt. Csaladhoz, Mari<\nak erad adott a szivebe vesett tudat:
nem tbrtenhet baj, - hisz veJlink az Isten, Es ezt erzik meg kesabb az
apostolok is, akik Jezus mellett biztonsagban erzik magukat, - nem feI
~ek a farizeuso.kt61, afopap embereit61, a katonakt61 (Peter meg kardot
IS ragad .. ,), -1115Z velunk az Isten, veliink a Messias. Mi baj tortenhetne?

Kedves testvereim, mi is ezzeJ a tudattal kell, hogy elkezdjlik a 2014
es evet. Sziviinkbe vesslik, es gyakran elgondolkodunk afelal, hogy ve
llink az [sten.

Nolai Szent FLiiopral jegyzik fel, hogy egyszer iildozai elol mene
kiilt, akik az eIetere tOrtek. Mar-mar ugy tunt, hogy utol fogjak erni,
- amikor vegso megoldasken Szent Flilop egy falban levo sz(ik nyilasba
bujik be. Amikor az lildozok odaernek, latjak, hogy az a nyilas be van
szove egy p6k hal6jat61. "Ide biztos nem bujhatott - mondjak - hisz el
szaggatta v?lna a p6khaI6t'~ S azzal loholnak tovabb, Szt, FLilbp pedig
megmenekult.

Ez a Ids tortenet is tanithat minket a mai evangelium mondanival6
jara. Ha elegenda a hitiink, ha Szuz Mariahoz hason16an, mindig lelki
szemiink el6tt tartjuk, hogy az Isten mellettiink van, akkor az lsten a

1. szerda:
2. csiitorto!<:
3. pentek:
5. vasarnap:
6. hetf6:
7. kedd:

12. vasarnap:
13. hetf6:
15. szerda:
17. pentek:
18. szombat:
19. vasarnap:
20. hetfa:
21. kedd:
22. szerda:
24. pentek:
25. szomb.at:
26. vasarnap:
27. hetfo:
28. kedd:
31. pentek:
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JANUARI UNNEPEK
Szuz Maria, Isten Anyja, lJJEV
Nagy Szent Vazul es Nazianzi Szent Gergely
Jezus szent neve
Karacsony 2. vasarnapja
Vizkereszt (Urunk megjelenese)
Penyaforti Szent Rajmund aldoz6pap
Urunk megkeresztelkedese
Szent Hih\riusz piispok, egyhaztanlt6
Remete Szent Pal
Szent Antal apM
~rpad-hazi Szent Margit
Evkozi2. vasarnap
Szent Fagian papa es Szent Sebestyen vertanuk
Szent Agnes sz(iz, vertant!
Szent Vince diak6nus, vertantl
Szalezi Szent Ferenc piispbk
Szent Pal apostol megterese
Evkozi3.vasarnap
Merici Szent Angela
Aquin6i Szent Tamas atdoz6pap es egyhaztanlt6
Bosco Szent Janos aldoz6pap
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Pingpongverseny Gyomaendrodon es Csomoron

2013. december 13-an a Templarius Alapftvany korzeti asztali
tenisz-versenyt rendezett. A jatek delutan at 6rakor kezd6datt es
nyolc 6ra utan fejezodatt be. Az iskolankb61 tabben jelentkeztUnk,
es j6 eredmennyel zartunk.

2013. december 14-en, azaz masnap Pest megyebe Csamar
re utaztunk orszagos asztalitenisz-versenyre. Hosszu utazas utan
vegre megerkeztUnk a csamari sportcsarnokba. AtOltaztunk, majd
bemelegftettUnk a versenyre. A kUzdelem 14 6rakor kezd6datt. Elo
szar ismertettek a szabalyokat, majd csoportmerkozeseket jatszot
tunk. Mindenki nagyon elszantan kUzdott. A csoportb61 az els6 es
masodik jutott tovabb az egyenes kieseses szakaszba. Az iskolab61
reszt vett meg Szab6 Daniel 7. es Ravai Laszl6 8. osztalyos tanul6
is, de nekik sajnos nem sikerUit tovabbjutniuk a csoportb61. Nekem
sikerUlt bejutni az egyenes kieseses szakaszba, majd bejutottam a
legjobb hat kaze. Egy nagyonnehez merk6zes alit el6ttem. Minden
tudasomat es tehetsegemet osszeszedve sikerUlt megnyernem a
merk6zest, es beverekednem magam a dobog6 harmadik fokara.
fgy orszagos harmadik helyezest ertem el. Hazafele hosszu ut alit
el6ttUnk, de Szolnokon pihen6t tartottunk. Kes6n ertUnk haza, min
denki nagyon faradt volt a kUzdelmes nap es a j6 versenyzes utan.

Neibort Tibor 7. oszt61yos tanu/6

"Ha Krisztus szazszor is szUletne Betlehemben,
Elvesznel, hogyha oem jonne el a szivedben:'

Iskolakostolgato a Szent Gellertben

Hagyomanyainkhoz hfven ebben az evben is iskolak6stolgat6ra
hfvtuk a leend6 els6 osztalyos gyermekeket es szUleiket.

Mivel ez a nap december 5-re esett, fgy a kis ovisok nagy meg le
petesere meg a Mikulas is meglatogatta 6ket. Tobb allomason pr6
balhattak ki magukat. EIs6kent Ogyes kis kezeik segftsegevel Mikulast
keszftettek, majd megismerkedtek Mikulas ap6 igazi eletevel. Beve
zettUk 6ket az interaktfv tabla rejt:elmeibe is. Nagy orommel szineztek
es dfszitettek fel a mesebeli karacsonyfat. Ezutan minden kis 6vodas
nagy oromere a tornateremben felallftott akadalypalya feladatainak
megoldasa kovetkezett. Ezen az allomason kellemesen el is fc\radtak.
Befejezeskeppen egy kis uzsonnara hivtuk meg 6ket, ahol mindenki
a sajat maga altai feldfszftett szendvicset fogyaszthatta el. vegUI egy
ujsaggal es emleklappal terhettek haza.

Nagy szeretettel vc\runk benneteket a tavaszi rendezvenyOnkre is!

Ez az Angelus Silesius-idezet volt irodalmi osszeallftasunk kozpon
ti gondolata 2013. december 15-en, advent harmadik vasarnapjan.
A kodos, paras id6 ellenere szUl6k, gyermekek, ismer6sok, erdekl6
d6k gyUlekeztek a varas adventi koszorujanal, ahol diakjaink mellett
Ivanyi Laszl6 atya, hunyai plebanos, tb. kanonok, iskolank alapft6ja
mondta el Onnepi gondolatait. A meghitt egyUttletet ismet fmom,
forr6 tea es egy kis beszelgetes zarta.

A teli szOnet el6tti utols6 napon megrendeztUk hagyomanyos Ka
racsonyvar6 UnnepsegUnket. A karacsonyi vasar forgatagaban gyer
mek-feln6tt altai keszftett dfszeket, kopogtat6kat, szfnes ajandekokat
lehetett venni, majd megkezd6dhetett a delutant betolto mOsor. AI
s6saink egy erdei jelenetben a Mikulasr61 es a nyuszikr61 meseltek.
A harmadik-negyedik oszt<§ly - hagyomanyainknak megfelel6en - a
betlehemest adta e16. Mig fels6seink Szent-Gyorgyi Albert imajab61
keszftett kepes-zenes-verses osszeallftast. Kozos eneklessel, igazgat6
ur zar6 szavaival ert veget karacsony oromere hangol6 OnnepsegUnk.

dmmel a DelalfOldi Er
deszeti Zrt. Palyazatot hir
detett, melyen a 2. osztaly
Betlehem c. alkotasa cso
portos kUlondfjat nyert. Az
eredmenyhirdetes decem
ber 2-an volt Gyulan, ahova
lelkes kis csapattal erkez
tUnic A gyermekek nagyon
izgatottak voltak, s kitor6
orommel fogadtak a nye
remenyt, amely egy egesz
napos erdei iskolai foglal
kozas az osztalynak a gyulai
erdei iskolaban. Kis tanft
vanyom, Kiszely Borbala
"Zuzm6tUnderek" alkotasa
egyeni kUlondfjas lett. Er
tekes konyvjutalomban re
szesUIt. Ezuton koszonom
meg a szUI6k tamogatasat,
segftseget.

Meszarosne Kiss J<atalin
2. osztdlyos osztdlyf6n6k

"Tovabb tancol a tobozman6"



ARPAn-HAzI SZENT MARGIT

szuz (januar 18.)

1242-ben szilletett
SpalatOban (rna Split,

~~~ adriai varos), Klissza
varaban (Dalmaciaban,
a mai Horvatorszag
ban), ahova a tatalja
ras eMl menekilltek
Szillei voltak: IV Bela
luraly es Laszkarisz
Maria, testverei: Bol
dog Kinga, Boldog Jo
lan, es Boldog Kons
tancia.

A tataljanist61 sze-
rencsesen megme-
nekillve Istel1l1ek
neveltek Margitot,
fogadalmat tettek,
hogyha az orszag

2014. janm\.r

megmenekill, lanyukat teljesen Isten szolgalatara
szentelik Mar harom evesen dominikanus apacak ne
veltek, Veszpremben. Tizevesen a Nyulak szigetere a
dominikanus apacakhoz kerillt, fogadalmat tett. A
munlffikb611uvette a reszet, nem vaIogatott, igenytelen
volt. Betegeket apolt. Dinasztikus hazassagi ajanlato
kat utasitott vissza.

1261-ben orok fogadalmat tett. Onfegyelmezes, a
l{el'eszteny szeretet gyakodasa, teljes IstelUlek adott
sag, a legalacsonyabb szolgai mwum, hosies vezekles
es a csaladi beke mwu{alasa jellemezte eletet. A ke
meny mLUum es onmegtagadas, valamint csaladi tra
gediak legyengiteitek, stilyos beteg lett, tizetlliet napi
szenvedes ltioltotta eletet.

Szentseg hiI-eben halt meg 1271.januar 18-an a Nyu
lak szigeti (rna Margit-sziget) kolostorban. 1943. nov
ember 19-en avatla szentte XII. Piusz papa. Hamvai
rna is a (r6la elnevezett) Mal'git-szigeten nyugszanak

(Ivanyi Laszl6: 200 eves az Endrodi
Szent Iml'e templom)

Az flet Masokert Egyestilet 2013.
december 20-an duo 14 6rakor rendez
te meg aXIl. "Segitstink a raszorul6
Gyermekeken" elnevezesu adakozasi
tinnepseget a gyomai Jezus Szive Kato
likus Templomban.

Az ilnnepseg kereteben 25 olyan
gyermeket es csal<idjaikat ajandekoz
tunk meg, ahol tart6san beteg gyerme
ket, gyermekeket nevelnek.

Az esemeny fovednoke Varfi And
ras polgarmester llr volt.

Jelenletevel megtisztelte az \.innep
seget Dr, Denes Zoltan kanonok, egye
temi tanar, Ujiraz plebanosa.

Denes atya beszedeben hangsll
Iyozta az egymasra figyeles fontossa
gat, mig polgarmester ur a szeretet er
telmer61 beszelt a karacsony jegyeben.

A resztvev6k meghallgathattak
Kuttenberg Anik6 zenetanarno gyo
nyor(\ hegedlijatelGit.

Ezt kovetoen a hagyomanyosnak
mondhat6 gyertyagyujtasra kertilt sor,
melynek kereteben Czank Gabor he
Iyi plebanos ur az adventi koszorur61
meggYllj totta a segit6k gyertyait, akik a
gyermekek ajandekba kapott gyertyai
nak adtak at a langot.

Mindekozben kantor ur kozremu-

kodesevel gyonyorli karacsonyi enek
hangzott fel.

Egy sztilo gyermekevel koszonetet
mondott az onzetlen segit6knek, ada
koz6knak.

A csaladok nehezsegeinek, 01'0
meinek, az adomanyozok es segitok
neveinek elhangzasa utan kerillt SOl' az
ajandekok atadasara.

Az ajandekcsomag tartalma igen
ertekes lett, tartalmazott edesseget,
gytimolcsot, tart6s eJelmiszert, kala
csot, szaloncukrot.

Kozos imadsag es a Himnusz el
hangzasa utan minden csalad hazain
dult, de a templomajt6ban meg min
denkit vart szaloncukor es egy kosclr
jatek, melyb61 mindenki tetszese sze
rint valaszthatott.

Koszonettel tartozom mindenek
elott a Csaladomnak, akik vegig tamo
gattak munkamat, valamint azoknak,
akik nelkill nem johetett volna letre ez
a meghitt tinnep: az adomanyoz6knak,
a segitoknek.

Gyomaendr6d, 2013. december h6

Vaszk6 Sandorne
elnok

AdOIminyoz6k - 2013.

Binges Etelka
Binges Vince
Czin6 Erika es csal<\dja
Dank6 Bela
Dombos Laszl6 es csaladja
Dr.Dob6 Katalin
Dr. Giricz Katalin
Dr.Palya }6zsefes felesege
Dr.Szonda Istvan
GlIlyas-Kis Sandor es felesege
Gyuricza Anik6
Hunya Elek
Hunyai Karitasz
Ivanyi Lajosne
Ivanyi Laszl6 - HlInyai plebanos
Kner Imre Gimnazium diakjai es tanarai
K6nya Istvan es felesege
Krllchi6 ZSllzsanna es Gellai Tamas
Marton csalad (Zrfnyi utca)
Monostori Krisztina
Nagy Ernone
Papp Istvan es csaladja
Rostelyos Kft- Nagy Laszlo
Siker Kft
Szilagyi csahid (Zrinyi utca)
Tfmar Imrene - varr6no
Timar Mikl6s
T6thne Kovacs Edina- viragbolt
Uhrin Emese
Djhazi Ernone
Varfi Andras
Varga Matyas
Varosi Egeszsegugyi Kp.
Vaszk6 Kata
Nevtelen adakoz6k
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M<ityus Aliz:
"e nelkiil a h<itorszag nelkiil nem letezhetiink"

9

Rajtuk is mulik, mit es mennyit profital
egy konferenciab61 - majd a video altai is 
a megye, az orszag.

idejet, aki ertesiilt r6la, aki fontosnak talal
ta, aki r,\ert - december II-en, 10 orat61
14 6raig. Es akihez csak most jut el a hire,
megnezhetni a ket rendezo - a Nemzeti
M(ivelodesi Intezet es Hunya - honlapjara
legkesobb januar m,isodik heteben felke
rlilo vide6t. Mert nella csak egy hangulat
hianyzik ahhoz, hogy fontos dolgok jbj
jenek Jerl'e. Nella csak egy-egy lancszem,
hogy minden, ,1Ini a j6hoz kell, osszeer
jen. Szeretetben tolrbttiik id6nket, s ezert
termekenyen. Elmondtam, ami kothet6
volt, s am it ir6kent cs falukutat6kent ta
pasztaltam lltjaimon "Magyarorszag lljra
felfedezeseert". S mindnyajunk oromere, s
a hangot koszbnt6jevel megadva a rendez
venyt megtisztelte jelcnletevel Zavogyan
Magdolna a Nemzeti M(lvelOdesi Intezet
f6igazgat6ja. Vellink volt And6 Agnes a
Gyomaendrodi J,h,isi Hivatal vezet6je, va
lamint Varga-Sipos Andrea az NMI Bekes
Megyei Irodajanak munkatarsa.

Az idhet joldimtol-bardtnol11tal szar
mazik, aId jolyamatos olvas6ja a Szfn - Ko
zossegi MiiveLOdes c. joly6iratball az orszag
polgarmestereivel es civil kozossegek vezetO
ivel keszitett beszelgeteseimnek, s druklwl.
Hogy ezeket lie csak aes a Nemzeti Miive/a
desi Intezet lapjaban olvassa, hanem egyszer
csak az orszagos mediakt61 - teve, radi6 - is
lassa, hallja. Szerinte kell, hogy egyszer csak
jelfigyeljenek arra, hogy ezeknek az embe
reknek a hatorszagot teremt6 tevekenysege
nelkiil nem ilyen lenne az orszag. S ha be
latnak es lattatnak, sokat tehetnenek epp az
ellen, amivel - kedvszegonek - manapsag
telekiirtolik a viIagot.

Ami6ta tavaly Hunyan jartam, csak az
jart a fejemben, mikent lehetne megsz6li
tani az orszag polgarmesterei kozlil azokat,
akiket osztonbzhetne egy tarsuk, akinek
sikerult HlInyat, ezt a 600-nal nagyobb le
lekszamll teleplilest lakosai szamara - es
talan mindnyajunk szerint ez a legnagyobb
dolog - vonz6, szeretni val6 [a!lIva tenni.
Ahol j6 elni.

Petenyi Szi!ardne polgarmester asszony
tanltott a faluban, volt iskolaigazgat6, s ezt
kbvetoen lett-a falu polgarmestere.. Hiteles
ember volt a lakosok szemeben, ezert va
lasztottak meg, s nitermettnek lathatjak
ot polgarmesterkent fiatal t61 az oregekig
azak, akik egyszer is kozvetleniil bsszekap
csoladtak es egyiittm(ikodtek vele, s azok
i~, akik a falll mozgasiln, allapotan, kepen
kereszti.iJ erzekelik falll\ezeteset. 6 azok
koze a p'1lgarmesterc'k kbze tartozik - s

.koztiik a legjobbak noi polgarmesterek 
akik falujuk gazdai. Ogy figyelik es csopor
tositjak a teendoket, ahogy azl egy gazda
szeme megkivanja, nem mindegy a sor
rend. Legelso a biztos megelhetes - a [aiLl
minden lakosa szamara. Es persze, ennek
biztositasa, a mod es a viszony, ami ezt be
folyasolja, sehogy se mindegy. HlInyan az
oregek elsosorban megbecsulesnek orven
do asszonyok es ferfiak, mint a falu saja
tossagat ad6 ertekorzok. Ezert termeszetes
a nekik kedvezes - akar a faluban termett
termenyekkel is. Megbecsiiles iJleti a falu
ban azokat, akik termelnek, mert megala
pozzak a falu megelheteset. Az 0 terme
nyeikbol jut a kozetkezetesbe, s azoknak az
idos csaladoknak, ahol az asszonyok meg
tudnak otthon fOzni, szivesen fOznek, mert
tLldjak, hogy a csalad meleget a konyha
melege is adja. Ugyan az iskol<\skorllak ma
mar at kell, hogy buszozzanak a szomszed

faluba, es csak ovo- ,....,---::0:--."-----,---,............""......,..,,.......,,-------------,

da m(ikodik gyerek
intezmenykent, de
az olyan jol, hogy
megalapozza a kicsik
faluhoz kotodeset.
Iskolas korban, le
gyenek egyetemistak
is, a gyerekeket, a
fiatalokat nem csak
a csalad varja haza,
hanem a falu is. Es
mit is tarthatnank
nagyobb dolognak,
mint a hatteret. A
csaladet, a kortars
kbzbsseget, az egy
hazi kozosseget, a fa
luet. Biztos hatterrel
konnyebb a kimoz
dubis, pontosabb a
fontos elethelyzetek
ben sziileto dontes.
Bunyan mindenki
erti es erzi a munka
erteket, ertelmet, s
j6teJ<ony hatasat. A
polgarmester asz
szony egyiitt bi'lszke
a kozmunkasaival 
akik, vagy akiknek a
gyerekei a tanitvanyai voltak - a parkjukra,
a jatsz6teliiikre, az utcanev tablciikra, pad
jailera, hilo helyeilere. Ahogy 0 elmondja
a faiu oregeirol, hogy ok igazitottak el a
falu vii<\gaban, amikor 38 evvel eze16tt,
diplomasokkent a ferjevel egyiitt - aki me
zogazclasagi mernok - megerkeztek a fa
luba, ugyanllgy fogjak megemlegetni ot a
hunyaiak, mindenert, amit neki es az 0 pol
garmestersege alart tortenteknek koszon
hetnek. Megtartani minclent, es teremten i
mindent, ami abban segit, hogy mindenki
tovabb nezzen onmaganil!, a sajat csalcidj{l
nM - ami segit meglatni a l11asiknak hiany
zot, es fogekonnya tesz arra, hogy adjon az
ember, mine] tobbet es minel onzetleneb
biU, mert megerezte, hogy az elete, annak
erteJme, annak biztos szepsege mMik ezen.
Errol beszelt - a folyamatr61, am in a falu a
vezetese alatt atment - Petenyi Szilardne az
osszejovetelen, errol a masik, hasonl6 egy
segben gondolkocl6 ember, Ivanyi Laszl6
atya, errol sz6ltak a kisebb egysegek veze
toi es a falu lakosai.

Es teljesiilt a vagyam. Interneten kbzve
titettiik es vellink to]thette eI a konfercncia
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Tiszte/t O/vas6!

20 j 4·ben emtekezOnk meg az e/so vi/agMbonJ /dt6rese··
nek i00. evfordu/6ja1'6/. A 20. szazad hazank tOt1ene/meben
a tarsada/mi va/tozasok, a fo/yamatosan va/toz6 po/itil<ai
rendszerel< eV8zazada volt. A 19. szazad uto/s6 negyede
es a szazadfordu/6 dinami/ws fej/odese, a po/gari et1ekek
eros6deset eredmenyezt6k. Varosa ink es fa/vainl< kepe
megva/tozoit, az orszagos epftkezesek, a. technikai fej/o
des aiforma/ta az emberek gondo/kodasat. Ebben a va/tozo
k6zegben az e/avuli monarchikus gazdasagi struktura mar
nem tudta fc/venni a versenyt mas eur6pai orszagokka/. Az
19 i O·es evekto/ /dbontakoz6 gazdasagi va/sag, pedig az
addig ismeret/en meretIJ vi/agegesbe sodot1a a vi/agot. Az
endrodi p/6hania f-/istoria DomusEmak 1914-es bejegyzesei..
bo/ idezOnl<, me/yek a haboru esemenyeit es annak endrodi
vonatkozasait r6gzftettek. Az idezetek a Szent /mre Pte
Mnia Historia Domusanak i 77-178-179. o/da/aro/ szarmaz
nak.

,,19'14.
- Junius 28-8n borzalmas hfr - a tronbrbkos meggyilkola

so. - jarta at az egesz orszagot. Ferenc Ferdinand tronbrb
kost es nejel Hohenberg Zs6fiat Szarajevoban, Boszniaban
egy Princip nevu szornyeteg revolverrel rneggyilkolta. Az
egesz orszagra melyseges gyasz borult, mely egy aldasos
j6vo minden szep remenyet megsernmisitette, s eltemette ...

.'. ,Julius 26. Szent Anna napjan hirtelenOI reszleges moz
gosftas rendeltetett, majd 1914. augusztus 1en altalanos
mozgosftas is. f<it6rt az I. vilaghaboru Szerbia es Oroszor..
szag ellen. Fegyv8/be be lett hfva az egesz tartalek es nep
felkelok 20-42.. ig. Oriasi tOmegekben hullamzolt a nep, ki-ki
a'maga hadfelszerelesi helyere. Altalanos izgatottsag es lel
kesedes szallta meg a nepet, zenevel es enekszoval jartak
be az utakat es lelkesftO hazafias beszedeket tartottak. A
bevonulo katonak mindnyajan meggyontak es megaldoztal<.
KOl6n szentmiset hallgattak predikaci6val. Imak6nyvek es
kis megszentelt ermecsl<ekkel megajandekoztattak.

A hadba vonult katonak hatrahagyott csaladjaik felsegf
tesere megindult a "segelyakci6". A templomban, pedig egy
gyujto persely allfttatott.

Alig t6rt ki a haboru, az arak rnindenOtt hallatlan magasra
felsz6ktek, a buza ara Budapesten 32 korona. A vonatok
es a posta nagyon rendetlenOI kozlekednek, az ujsagok es
levelek elkesve erkezl1ek...

- A rettenetes vilaghaboru langba borftotta csaknem az
egesz Eur6pat. Nemzet nemzet ellen, milliok milli6k ellen
veres 61d6klessel kOzdenek. Nemetek a francial~, angolok
az oroszok ellen, osztrakok, magyarok, szerbek, oroszok es
Iranciak ellen, remOletes modon egyrna.st gyilkolva s pusz
t1tva, ugyszolvan rnegsemmisftessel egymast fenyegetve.
Oriasi harcaink vannak a gonos2 szerbekkel es monteneg
r6iakkal. Sulyosak a mi vesztesegeink ugy eszakon, mint
delen. A jo Isten irgalmazzon nekunk! Nyitva all a templom
egesz nap szentsegimadasra, hogy megkerleljuk es kien
geszteljOk a Mennyei Atyo. haragjat. f\le add a gonosznak
LJram, a Tebenned bfz6k lelkeit! A haborll valtakozo eselyei

hatarozott eredmenyt meg nem mutatnak f61. Szerbiaban
tbbb igen veres utk6zet volt, ugy Oroszorszagban, ilieWleg
Galfciaban. A muszkak elfoglaltak Lenberget, Czoroviczot
Bukovinaban, t6bb fzben betOrtek a I(arpatokon at az or
szagba, irt6ztato pusztrtasokat tettek Ung, Berg, Marmaros,
Szepes, Beszterce Nasz6d megyekben. A haboru testvere
a kolera! Egyes videkeken felUtOUe a fejet. Hazank eszaki
reszeben nalunk, Varadon, Gyulan, Csaban, Gyoman, sot
Endrod6n is tObb megbetegedes tortent, de halo. az en§lyes
ovointezkedeseknek csak egy eset vegzod6tt halallal ...

- Okt6ber 12. 3.414/1914. szamu fohat6sagi intezveny a
haborura vale feljegyzeseket rendeli, nevezetesen a sebe
sultek szamat, az iskolak felhasznalasat hadi korhazakra, a
hadi segelyezesi ugy, az elesettek szama, befolyasa a hit
eletre, szentseglcHogatas es gyakori aldozasra nezve, maga
a pap mino tevekenyseget fejtett ki minden iranyban, stb.
Mindezekrol a haboru utan jelentes teendo!

A sebesOltek reszere az Orszagos V6r6skereszt Egy
let igazgatosaganak tobb ladaban agynemu es fehernemu
nagy mennyisegben kuldetett, az iskolas gyermekekkel ho
sapkakat, kez- es terdmelegftOket k6ttettunk es zsakokban
szarftott mezei szeder levelet teanak kuldtUnk. A sebesultek
javara a f<atolil<us Kbr egyik szobajat korMznak rendez
te be es 6-"10 betcget latott el, lJgyszinten az Ipartestiilet
nyolcat, a zsid6k, pedig negyet, 6sapay gyogyszeresz sajat
hazaban 5 sebesOltet szallasolt es elelmezett. Vegre koz
segunkben is megalakult a V6r6skereszt Egylet. Az alapf
to (40 korona), rendes (evi 2 korona), rendkfvOli (1 korona)
tagol< szama: 180, eln6ke a plebanos, aleln61< Kovacs Pal,
kozsegi bfro. Eln6kno Szendroi-Kozach Sarolta, aleln6kno
Dr. Kovacs Peterne, 12 tagu valasztmany. A korMz celjaira
berendeztetett a Vida-fele Szegenyhaz, ahova csakhamar
40 sebesult nyert elhelyezest. A lakosok bamulatos ugy·
buzgosaggal es szeretettel \letelkedtel< a szegeny sebesOlt
katonak ellatasaban. Nagymennyisegu elelmiszert es rUhat,

, agyat ajanlottak, valamint a templom allandoan a sebesul··
t8k javara s20lgalo penzszekrenyebe befolyo segely lehe
tove teUe a sebes(jltek rendszeres apolasa.t es ellatasat. ..

- November 3. Fohatosagi rendelet ertelmeben, az egesz
egyhazmegyeben unnepelyes Reqviem tartatott a csatak
ban elGsett vitez katonaink lelki udveert.

- November 16..an az egesz orszagban I. hadi-k6lcs6n
jegyeztetett, Endrod is kivette a maga reszet ezen hazafi
as mozgalomban. A kbzseg maga 30.000 koronat jegyzett.
Zelinka ,Janos plebanos a sajatjab61 6. 000 koronat, a kapla
nok: Peszeki Gergely, Paulik Bela es Glacz Mihaly fejenkent
100 koronat.

- November 25-f;i1 Clilnepelyes halaad6 Istentiszteletet
tartottunk, hogy 39 endrodi fiu csodaval hataros modon
megmenekOlt a sabaczi veres csataban. A muszkak tovabbi
bet6resei LJngba es Zemplenbe mindenutt borzaszto pusztf
tasokat visznek veghez.

- December 'I-en BelgrM bevetetett! Altalanos volt az
orom ezen elso sikeren, sajno", azonban nem tartott sokaig,
mer! egy neMny nap mulva Kragujnacznal - val6szfnUleg
vereseg es uralas k6vetkezteben - visszavonula.s tortent es
Belgrad ismet a szerbek kezebe kerult vissza!"
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A gyomai reformatus vallasu lakossag ki- es behazasodasi szoka ai 1780-18 0 kozott - II. re z

1787. februar 7. Szentesi lakos Aszta
los Janos 22 esztendos vette felesegul a
gyomai lakos Novak Marton hajadon lea
nyat 18 eszt. Juditot.

1787. aprilis 16. Berenyi lakos ozvegy
Bir6 Janos vette felesegul gyomai lakos
Kovats Andras ozvegyet Laki Istvan me··
nyecske leanyat Katat. (Azert menyecske
leanyat, mert megozvegyult s nern lehetett
"hajadon", de feltuntette a bejegyzo lelkesz
a leanykori nevet is. Az ozvegyeknel sze
mermesen. legtbbb esetben lemaradt a kor
feltunt0tese. )

1787. aprilis 16. Szo.boszl6n szuletett,
de gyermeksegetol fogva ilten Gyoman
szolgal6 Balogh Istvan vette gyomai lakos
Olah Andras hajadon leanyat Erzsebetet 18
eszt.

1787. okt6ber 3. Csokmorol val6 oz
vegy Kovats Mihaly vette Szab6 Marton
gyomai lakos ozvegyet T6th Annat.

1787. november 19. Gyomai legeny
Agoston Peter fia Gyorgy. velte Toros Ja
nos Szentesrol jott arva menyecske leanyat
Sarat.

1787. november 28. KOrozs-Ladanyi
lakos Csatari Mihaly vette gyomai lakos
Varga Gergely ozvegyet Szab6 Erzsebetet.

1'789. november 25. Leanyok tanlt6ja
Szendrei Peter vette maganak felesegul
Kis-Uj--Szallasi lakos Ary Andras hajadon
leanyat Sarat.

1789. december 2. Balint Szab6 Janos
gyomai lakos mostoha fia Szab6 Janos vet
te felesegul vanyai lakos Szab6 Janos arva
hajadon leanyat Erzsebetet.

1'790. dec. 8. Sallai Andras gyomai le
geny fia Janos 25 eszt. vette felesegOI Ne
hai Turkevi lakos FOleki Istvan mostan gyo
mai lal<os Csap6 Mihaly hazam'll szolgal6
hajadon leanyat Katat 20 eszt.

1790. marc. 3. Turkevi lakos Peter Ist
van velte Szappanos Mihaly gyomai lakos
ozvegyet Olajos Annat.

1790. apr. 14. Kelemen Gyorgy vette
BillaI' varmegyei Szent--J6bi (Szentjobb)
Predikator Kabai Janos torvenyesen elva It
ozvegyet Szilagyi Juditot.

1791. januar 9. Turi lakos Veg Pal vette
nehai gyomai lakos Dobozi I<ovats Istvan
ozvegyet Nagy Sarat.

1792. januar 11. Vanyai lakos Csaki
Istvan fia Mihaly vette felesegCiI Gyoma
helysege fobiraja Szilagyi Mihaly hajadon
leanyat lionat 16 eszt.

1792. junius 25. Bekesi lakos Csatari
Samuel vette felesegul gyomai lakos Nyilas
Mihaly ozvegyet Kovats Sarat.

1792. november 28. Gecsei Mihaly
mostoha fia Nagy Ferenc vette felesegul
Turl<evi lakos Fabian Istvan hajadon le-

anyat Erzsebetet (ut6dai lettek a Gecsei
Nagyok azaz G. Nagyok, a Gecsei anyai
agi nagybatyjar61, felnevelo apjar61 ragad
vanynevkent maradt ra s kesobb is tObbnyi
re Gecseinek mondottak a csalad leszar
mazottait. A Hosok utja 57. S2. alatti haz is
Gecsei-fele hazkent volt ismeretes, s mivel
1848/49-ben G. Nagy Istvan honvedkent
szolgalt, kesobb is a buntetesek ellenere
haromszinu tollat hordott a kalapja mel
lett, meg Tollas Gecsei-nek is mondottak
oket, megkOlonboztetve a tebbi Gecseitol.
lIyenforman tebb csalad "orokoll" Gyoman
"ragadvanynevet", mivel az arYan maradt
gyerekeket a csalad valamelyik tagjanak
kotelessege volt felnevelni.

1795. okt6ber 26. Tokes Pal vette nehai
Tarcsai lakos Deak Janos ozvegyet Nyitrai
Iionat ki is Gyomar61 kerult Tarcsara asz
szonynak.

1798. december 1. Nyilas Janos vette
nehai Berenyi lakos Szab6 Mihaly ozvegyet
Kovats Erzsebetet.

1795. december 2. Nyfri Istvan fia Ja
nos 21 esztend6s vette nehai Bekesi lakos
VeszWi Janos ozvegyet Sebok Nagy Rebe
kat 21 eszt. gyomai szuletes.

1796. febI'. 17. Gyomai lakos Vintze Pal
hozta Turr61 Nehai Turi lakos Egei Istvan
ozvegyet Gyalog Katat.

1796. november '15. Vitkai Mihaly gyo
mai lakos vette felesegul Pacseri lakos
(ujra telepites a Bansagban) nehai Levai
Istvan ozvegyet Czegledi Annat (aki gyo
mai szuletes).

1796. december 7. Molnar Mihaly fia
Mihaly gyomai legeny vette felesegul Va
nyai lakos nemes Gyani Gergely hajadon
leanyat Mariat.

1796. november 30. Kuruts6 Mihaly
szolgaja Komadi lakos Hazi Istvan fia Fe..
rene 22 eszt. vette nehai Korosi Papp Istvan
gyomai lakos arva hajadon leanyat 1I0nat
19 eszt. (A k6rulmenyes azonositas azert is
kerult rogzitesre, mert az illeto gazd' uram
- szokasjog alapjan - allta a szolgalegeny
lakodalmi koltsegeit.

1797. febI'.. 1. Tarcsdai lakos Czigany
Legeny Czinezar Laszl6 27 eszt. vette fele
segOI gyomai lakos Czigany Leany Dina Mi
haly hajadon leanyat Zsuzsannat 17 eszt.

1797. febI'. 1. Gecsei Istvan fia Gyergy
vette nehai Torok-Szent-MikI6si lakos Le
nart Andras mostan Turon tart6zkod6 arva
hajadon leanyat Erzsebetet.

1797. dec. 28. Tarcsai lakos Jenei Ist
van vette Vatai Janos ozvegyet Csabuly
Erzsebetet.

1798. okt, 24. Jasz Janos 8alogr61
(Als6-es-Felso 8alog) Gomor Varmegyebol
28 eszt. vette nehai Bacsi Janos arva haja-

don leanyat Erzsebetet 20 eszt. (Szamos
gyomai csalad osei huz6dtak fel a torok
h6doltsag alatt Felvideki varmegyekbe s
majd onnan jottek vissza az ujra megules
idejen.)

1799. aug. 6. Mak6i Predikator Etsedi
Mikl6s vette Debreceni lakos Nagy Mihaly
mostan helysegunkben tart6zkod6 hajadon
leanyat Juliannat.

1799. november 27. Szabolcs Varme
gyeben leva Szal6ka nevu helysegbol 14
esztendos koraban attyafiaihoz arvasaga
ban helysegukbe Gyomara lejott Papp Mi
haly 27 eszt. vette Szab6 Mihaly hajadon
leanyat Juditot 20 eszt. (A h6doltsag utols6
evtizedeben a gyomaiak egy resze felso
szabolcsi reszekre huz6dott s onnat jott
vissza, ottaniakkal rokonsagi kapcsolatok..
kal.)

1799. november 19. Nemes Bihar Var
megyeben Szent-Janosi lakos Fule Istvan
vette nehai VesztUi Balog Mihaly ozvegyet
itteni sZOletesu ozvegysegiben itt tart6zko
d6 Bir6 Rebekat.

1800. apr. 30. B6dvai Istvan gyomai
lakos vette nehai szeghalmi PrMikator
Literati J6zsef ozvegyet Kiss Mariat.

1800. majus 5. Talas Istvan katona, ki
ralyi felseg engedelyevel azt megnyerven
vette ocsodi legeny ugyan csak volt katona
Afra Istvan ozvegyet Hamza Sarat.

1800. november 11. Kiseri Kiss Mihaly
vette Szent-Marton-Katai nehai lakos Ko
vacs Matyas ozvegyet Szab6 Zsuzsanc
nat (Ez a hazassag Jaszsagb61 Gyomara
szakadt esaladok rokonsagi kapesolatara
utal, mert a "Kiseri" ragadvany nev azt je-

. loli, hogy a Jaszkiserrol az egri ersek altai
eluzott reformatusok leszarmazottja, ilyen
volt meg a Kiseri Hazhelyuk utan Kiseri
Korozsparti Szab6 familia). -

1802. nov. 3. H6d-Mezo-Vasarhelyi la
kos Banfi Mihaly vette Kolompar Pal arva
hajadon leanyat I<atat, eiganyleanyt.

1804. majus 23. Csosz Szab6 Istvan
48 eszt. vette Csegerol (Tiszacsege) sza
kadt Safar Istvan ozvegyet 32 eszt. Papp
Erzsebetet (Csosz Szab6 Istvan nekem

. szeporegapam, akinek elso felesege volt
devavanyai nemes Csatari Zsuzsanna s e
hazassagb61 ered a felmenoim sora.)

1808. febI'. 24. Itteni gyomai kaplan
(segedlelkesz, egyuttal a lanyok tanft6ja)
Szekszardi Sandor vette Turkevibe Koska
Janos ozvegyet Glbei Zsuzsannat. (Az
e.ndrodi hatarba tartoz6 Csejt kerteszko
zosseg mint Gyoma filiaja lakosait is Gyo
man anyakonyveztek.)

Cs. Szab6 Istvan
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A labdarug6k oszi szezonjanak ertekelese
A Gyomaendrod FC elnoksege a

2013-2014. evi labdarug6-bajnok
sagban a felnott csapat szamara a
biztos Megyei I. osztaly megtartasat
tUzte ki celul, de bfztunk az elso tfz
hely valamelyikenek megszerzese
ben. A jatekosallomanyban az ido
sebb korosztaly kerUlt tobbsegbe,
sajnos a csapatb61 korosztalyok hi
anyoznak videki vagy kulfoldi mun-

~ kavallalas miatt. Az evadot ismet
uj edzovel kezdtuk, Argyelan Janos

szemelyeben egy igen sikeres jatekos multtal rendelkezo edzo
kerult a csapat elere.

A bajn.oksag augusztus 10-en indult tizenhat csapat reszve
televel.

A bajnoksag oszi szezonja nehezen indult a csapat szamara,
mindez mar lathat6 volt a felkeszUles soran is, hiszen nehezke
sen alit ossze a csapat, tobben eligazoltak, ill. videki es kulfol
di munkavallalas miatt is tavoztak natal jatekosok. A tavoz6k
p6tlasa pedig nem sikerult maradektalanul. A szezon kozepere
azonban magara talalt a csapat, es elkezdtek a bajnoki pontok
gyujteset. A menet kezben betervezett pontokt61 mindossze ha
rommal maradt el a csapat. A gyenge kezdest fgy sikerult kijavf
tani a vegere.

Az elert eredmeny palyavalaszt6kent:
9. Gyomaendrodi FC 7 merk. 3 gyoz. 1 dent. 3 ver. 17-

21 10 pont
Az elert eredmeny vendegkent:

10. Gyomaendrodi FC 8 merk. 3 gyoz. 0 dent. 5 ver.
11-36 9 pont

Az elert eredmeny osszesftve:
11. Gyomaendrodi FC 15 merk. 6 gyoz. 1 dont. 8 ver. 28

57 19 pont

Ifjusagi csapatunk Gal Istvan edzovel kezdte a felkeszulest a
szezonra. Sajnos azonban a felnott csapatnallevo letszamgond
tobb alkalommal is az ifjusagi csapatnal csap6dott Ie. Tobbszor
is tobb jatekos a felnott csapatnal szerepelt egy-egy het vegen,
ez sajnos az eredmenyekben is megmutatkozott. A szezon vege
elott az edzo is tavozott, sajnos egeszsegugyi problemak miatt
kellet az edzoseget szuneteltetni.

A hazai merkozeseken hullamz6an teljesftett a csapat, tul sok
g61t kapott, emiatt nem szamolt veresegek kovetkeztek be.

Idegenben sem ment j61 a csapatnak a keves lott g61 mellett
tobb nagyaranyu vereseg kovetkezett be, ezaltal a bajnoki pon
tok szama is sajnos kevesebbre sikerult.

Az oszrol elmondhat6, hogy miutan a csapat kapusa a fel
nottek hal6jat orizte, att61 kezdve mar nagyon hullamz6 teljesft
menyt nyujtottak, fgy aztan a vegeredmeny is a kozepmezony
beli tizenegyedik helyezes lett.

Az U-16 korosztalyu csapat oszi szereplese:

Az elert eredmeny palyavalaszt6kent:
9. Gyomaendrodi FC 7 merk. 3 gyoz. 3 dont. 1 ver. 16-

13 12 pont
Az elert eredmeny vendegkent:

11. Gyomaendrodi FC 8 merk. 2 gyoz. 0 dent. 6 ver.
10-22 6 pont

Utanp6tlas csapatunk Pelyva Mikl6ssal kezdte a felkeszulest
az ujabb bajnoki evre. Most sem volt konnyu feladata, hiszen ezt
a korosztalyt evrol evre ujja kellett szervezni, de talan most ugy
latszik, hogy az osszeallt csapattal hosszabb tavra is lehet tervez
ni. Korosztalyukban natal az allomany, essze kellett szokniuk, a
tavasz talan ma.r sikeresebb lehet a szamukra. Toluk a kevetkezo
evben varhat6 jobb eredmeny.

Az elert eredmeny osszesftve: 12. Gyomaendrodi FC 13 merk. 4' gyoz. 0 dent. 9 ver. 28-
10. Gyomaendrodi FC 15 merk. 5 gyoz. 3 dent. 7 ver. 26- 47 12 pont

35 18 pont

----------_._---------,

uj helyre kbltbzbtt, Gyomae~drad,. Fa ut 56/~ ~z. ala."
Megujult kornyezetben, de tovabbra IS sok nyereslleheto

seggel es esellyel vcirjuk jcitekos kedvtJ fogad6inkat!

(~
Tisztelt Fogad6ink!

Ezuton tajekoztatom
Onbket, hogy a
~ 8'

FUlop Zoltan

Minden kedves fogad6nknak szerencseben gazdag,
boldog uj evet kivanunk!

\<: E N 6) Oszlcicsne Kati

Az elnbkseg megkoszoni a csapatok tagjainak es edzoinek az
egesz eves hozzaallast, a szurkol6ink biztatasat, valamint tamo
gat6ink segftseget, akik aldoztak agyomaendrodi labdarugasert.

A het hazai merkozesen mindessze egy vereseget szenved
tClllk, az azonban igen faj6 volt, hiszen az utols6 elotti csapatt61
kaptunk ki biztos vezetest kovetoen. A bajnoksagot harom hazai
dontetlennel kezdtuk, majd a szezon kozepen volt sorozatban
harom gyozelem, ebben az idoszakban tetszetosen es j61 futbal
lozott a csapat.

A nyolc idegenbeli merkozesen sajnos keves g61t 10ttUnk es
keves pontot is szereztLink, itt szerepelhetett volna jobban is a
csapat.

bsszegzeskent az oszrol elmondhat6, hogy lassan lendult
ugyan jatekba a csapat, de a szezon kezepetol mar magara talal
va gyujtotte a bajnoki pontokat, ezzel elerve, hogy a kozepme
zonybe vegezzen. A teli szUnetben azonban a nyaron elmaradt
igazolasokat foltetlen meg keillepni, hogy a tavoz6k egy reszet
sikerUljon p6tolni, ne keruljunk a tavasz soran lehetetlen hely
zetbe. A kiWzott cel eleresehez tavasszal is kemenyen meg kell
dolgozni, egy j6 teli felkeszUles utan ez azonban nem lesz eler
hetetlen. Ehhez a csapaton belli I osszefogasra es j6 szereplesre
lesz szUkseg.

Az ifjusagi csapat oszi szereplese:
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A parlagfu jelentosege mas megkozeHtesben

Dr. Macsari Judit vagyok, Gyoma
endr6don dolgozo haziorvos. Ebben az
ujsagcikkben szeretnek nehany hasznos
sort irni egy napjainkban zomeben ne
gatfvan megftelt, nem gyom-vagy gaz-,
hanem sokkal inkabb gyogynoveny tor
teneter61, tulajdonsagairol, felhasznala
saval kapcsolatos nehany tudnivalorol es
a szervezetre gyakorolt hatasairol.

A parlagfU (latin neve:' Ambrosia
artemisiifolia et trifida) Europaban is
l)legtalalhato, vadon el6 gy6gynoveny.
Altalaban elhanyagolt fOldeken, utak
menten el, legtobbszor csoportosan. A
parlagfU az intelligens novenyek koze

tartozik, mivel a megmuveletlen szantokon 4-5 ev utan fokoza
tosan atadja helyet a tobbi novenycsoport szamara, vedve ezal
tal a foldeket a kiszaradast61, sivatagosodastol.

Szemben a mai teves megitelesevel, az okori emberek tiszta
ban voltak a pariagfU val6di jelent6segevel. Az okori mitologia
ban ambroziakeppen emlitik, mely az istenek kedvenc italakent
es taplalekakent a szellemi emelkedettseg es a hosszu elet fenn
tartasahoz szukseges.

Telihold idejen erdemes gyujteni, tiszta, nem szennyezett
helyr61, lehet61eg napsuteses kora delutani 6rakban - f6kepp
amennyiben tarolni szeretnenk. Azonnali felhasznalasnal is fi
gyelembe kell venni, hogy ujhold fele csokken a noveny hatas
er6ssege. A noveny friss hajtasanak fels6 harmadat ,gyujtsuk,
amikor a parlagfU meg nem viragzik vagy magzik tel. Evente er
demes megujftani a gyogynoveny-raktarkeszletUnket.

A levelek es a szarak szarftasa szaraz, arnyekos, szell6s helyen
tortenjen. Lezart, lehet61eg zold szinu bef6ttes uvegben taroljuk.

A pariagfU vizes oldatat kell fogyasztani tea vagy forrazat
formajaban. Teakeszftesnel a vizet felforraljuk, majd a szarftott
parlagfUvet leforrazzuk, 5 percig allni hagyjuk az. oldatot majd
leszurjuk a teat. 2;5 dl vizhez szamoljunk 1 teaskanal szaritott
parlagfUvet. Vigyazzunk, hogy a gy6gynovenyes oldataink es
szarftott novenyeink femmel ne erintkezzenek! Erdemes uveg
vagy mazas keramia edenyeket, muanyag szuroket hasznalni. A
langyos oldatot egy kiskanal mezzellehet izesiteni; cukrot, citro
mot semmikepp ne hasznaljunk!

A parlagfU hfgabb oldata hasznosabb, mert hfgitassal fel
er6sodnek hatasai, igy a novenyi hat6anyagot nagyobb meny
nyisegu vizes oldat formajaban vigyuk a szervezetbe. Barmely
gy6gynoveny eseten ismert vizes vagy alkoholos oldat (tinktura)
hasznalata. A tinkturak a hatoanyagot nagyobb mennyisegben
tartalmazzak. Bels61eg cseppek formajaban vagy kuls61eg be
dorzsol6kent valnak hasznossa.
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Az ambrozia legfontosabb tulajdonsagai kbzul megemlften
d6 altalanos er6sit6, energetizalo, er6nletfokozo, kozerzetjavfto,
immuner6sft6, altalanos szovet-es nyiroktisztft6, daganatot gyo-·
gyito hatasa. Feler6siti, potendrozza a vele egyutt fogyasztott
gy6gynovenyek, gy6gyszerek hatasat.

Majtisztito, fgy sargasag, gyulladasos majbetegseg eseten
javasolt hfg vizes oldatanak nagy mennyisegu fogyasztasa. Nor
malizalja az epetermelest, kuraszeruen alkalmazva hatekony
lehet az epek6 megszunteteseben. Javasolhat6 a hasnyalmirigy
tisztftasara es lepnagyobbodas eseten, termeszetesen b6seges
folyadekbevitel mel lett.

Er6sfti a nyirokrendszer mukodeset, igy az hatekonyabba va
lik a szervezet korokozok elleni vedelmeben.lgen er6sen tisztitja
a nyirokmirigyeket es a nyirokedenyeket, a nyirokrendszer daga
natai eseten is ajanlott a parlagfu nagy mennyisegu vizes olda
tanak fogyasztasa. Kepes a verben megjelen6 k6rokozo agense
ket, el6skod6ket felszamolni, hatekony meregtelenft6 nemcsak
a nyirokerrendszer tisztitasaval, mukodesfokozasaval, hanem az
immunrendszer er6sitesen keresztLil is.

A parlagfU hfg, vizes oldata hatekony allergia kezelesere, vagy
legalabbis csbkkenti az allergias reakci6 er6sseget. A pazsitfu,
parlagfu, viragpor es egyeb por allergiak eseten is megemli
tend6 ez a hatasa. Ez egyreszt az immunrendszer er6sitesevel
magyarazhato; masfel61 megemlitend6, hogy a 9yomor-bel
rendszer nyirokszovetehez tartozo "szabalyozo" immunsejtek 
T-Iymphocitak - "elnyom6" tulajdonsagu molekulakat (citokinek)
termelnek a hfg vizes oldatban lev6 parlagfu allergenek hatasa
ra, melyek az allergias-gyulladasos folyamatban reszt vev6 sejtek
"toborzasat" gatoljak meg.

Az 1800-as evekben es a mult szazad elejen nem volt ennyi
allergias beteg, novekv6 szamuk a legszennyezettseg fokoz6da
saval magyarazhato. A parlagfU allergia elterjedese annak tulaj
donithat6, hogy a legszennyez6 anyagok, f6kepp szen-dioxid es
ken-dioxid hatasara a pariagfU pollenburka felszakad, az alLerge
nek felszabadulasat el6segftve.

A friss hajtas forrazata szinte az elfogyasztas utan nehany
perccel hatekonyan csokkenti az allergias tuneteket. Az allergias
reakci6 elkerUiese erdekeben magtalan, viragtalan parlagfU haj
tasb61 keszult vizes oldatot fogyasszunk.

Az idegrendszert kozvetlenul nyugtatja, kedvez6 hatasa van
melabu eseten is. Doppingkent is hasznalhat6, mivel javitja a
kozerzetet, rendszeres hasznalata jelent6s mertekben kepes
emelni az altalanos er6nleti allapotot. Alkalmas a fizikum er6
sitesere, sportteljesitmeny novelesere, mutetek utani leromlott
aliapot javftasara, de a szellemi teljesitmeny fokozasara is.

A parlagfU a tUd6t tisztitja, nyaktalanitja, j6tekony hatasu hu
rutos kohoges eseten. Novelni kepes a tud6 legz6 feluletet az
elzarodott legholyagocskak megnyitasaval. Legzeskonnyit6 ha
tasa tOd6 asztmaban is megmutatkozik, amennyiben rendszere
sen fogyasztjak vizes oldatat. A tOd6 lerakodasainak, daganatai-
nak felszamolasaban is hatekony. .

Az ambrozia egyik legjelent6sebb hatasa az 6ssejt meguji
to,- regeneral6 kepesseg, mely miatt daganatos betegsegek
megel6zesenel, kezelesenel is igen hatekonyan alkalmazhato
gy6gynoveny.

Krisztusibb embert,
mllveltebb falut,
eleteros nepet,
onerzetes magyart!

Akkora ereje van a beesliletessegnek,
hogy meg az ellensegben is szeretjlik.

Nemes lelku embert61 esak nemes dolgot tanulhatsz.

Bar Isten IMhatatlan, de a zeneben hallhat6.

Amennyi tamogatast nylljtottal sZlileidnek,
ugyanannyit varj el gyermekeidt61 is.

Szeretet a legjobb nevel6 er6.
Szeretet nelklil a legjobb nevelesi rendszer holt tudas.

Szepseg nelhi! nines k6lteszet,
k6lteszet nelklil nines mllveszet,
m6veszet nelhil nem elviselheto az del.

A muveltseg az ifjaknak fegyelmeza era, az bregeknek vigasz,
a szegenyeknek gazdagsag, a gazdagoknak ekesseg.

Sok kereszteny mer olyan lelekkel elni,
amilyennel meghalni nem merne.
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gyerekek a tamogat6knak a sok, szep ajandekot.
Az utols6 napon mar alit a hatalmas feny6fa a tornaterem

ben es U'nnepi diszben fogadta a karacsonyi musorra kbre gyult
gyermeksereget. Farkas Zoltanne koszont6je utan enek es vers
kfsereteben meggyujtottak a negyedik gyertyat az adventi ko
szorun. Gitar es furulyasz6, dalok es jelenetek hangzottak el,
majd az endr6di betlehemes ismer6s dallamai vittek vegig min
ket Jezus szUletesenek tbrteneten.

Az iskola; eletr61 tovabbi inforrnaci6kat es kepeket talalnak
az iskola honlapjan: _W\J\lw.rQ~~£hegy'iiskQla,hIL

forintot nyert. Ebb61 keszUlt el az bregsz616i R6zsahegyi Haz
(II<SZT) szornszedsagaban egy EU szabvanynak megfelel6, mo
dern jatsz6ter. Az atadason Farkas Zoltanne, az Alapitvany kura
t6riumanak elnbke, Dank6 Bela orszaggyulesi kepvisel6 es Varli
Andras polgarmester mondott beszedet, amely utan a gyerekek
brbmmel vettek birtokba a masz6kakat, hintakat. A R6zsahegyi
Haz dolgoz6i linom, kernenceben sO It kiflivel es meleg teaval
vendegeltek meg a 9yerekeket es a kepvisel6ket, intezmenyve
zet6ket, vallalkoz6kat

Jatszot .r Oregs:zoloben

A R6zsahegyi Iskdla Diakjaiert Alapftvany palyazatot nyujtott
,be a "Falumegujitas es -fejlesztes" projektre, amelyen otmilli6

_.k "

A szii/6k sok finomsaggal kedveskedtek a gyerekeknek

Erdek/Odve hal/gattak a gyerekek A kit gyertya cfmii meset

Ki.li'cksonyi I<esziilodes

Az adventi id6szak rendkfvUI mozgalmas volt iskolankban.
Az izgalom december 6-an hagott a tet6fokara. Delel6tt szeme
Iyesen megjelent az igazi Mikulas, aid beszelgetett a gyerekek
kel, meghallgatta dalaikat, verseiket, zerH~iket es ajandekokat '
osztott. J6 tanacsokkal latta el 6ket, es itt-ott meg virgacsot is
lattunk nala. Delutan Mikulas kongresszus kezd6dbtt az olva
s6teremben tbbb mint 200 resztvev6vel. Voltak ott h6emberek,
szarvasok, horgolt, varrott, ontbtt, hegesztett mikulasok es szal
vetak, kepeslapok, loknik, tanyerok, kulcstart6k is.

Ebben a mesebeli kornyezetben hallgattak a kicsik a negye
dikesek meseit a mesedelutanokon. Volt lilmvetites - a Reszkes
setek betor6kre szavaztak legtobben.

A tornateremben teli jatekokat jatslottak: szaloncukordo
bas, h6goly6zas, h6emberepites.

Az osztalytermekben es a kezmuves foglalkozasokon keszUI
tek a szebbnel szebb, btletes ajandekok a karacsonyi vasarra,
ahol nagy sikert arattak a szUI6k altai keszitett sUtemenyek.

A het utols6 napjainak reggelen Unnepelyes keretek kbzott
gyujtottuk meg az adventi koszoru gyertyait, ahol a hetedikesek
felideztek a karacsonyi Unnepkbr eredetet. Ekkor sorsoltak ki a
heti nyerteseket az adventi kviz helyes megfejt6i kozOI, majd ko
zbsen elenekeltUnk egy-egy karacsonyi dalt

A folyos6k a rajzszakkorosok alkotasaival gybnyorkbdtettek
az arra jar6kat es a kozelg6 karacsony jelkepei dfszitettek min
den tantermet.

A kollegiumban karacsonyi musOl'ral kbszbntek meg a



15

Benke Maria

Rossz fazek a fejen, sargarepa orra,
Hatalmasra hizik a pocakja.
Kavicsokkal diszitik dolmanyat,
szepitU<, faragjak, alakjat fonnaJjak ...

Tel, h6 ...

H6g0~16znak,kipindva nevetnek,
orCtlnek ah6nak,s ateli sziinelJJek.
Kanicson)' kOmyeken h6ell1ber kestiu,
vidfunsag, nevetes hangja zendW...

Teli gOlldolatok...

Mint ezernyi csilJag hull a h6 az egb6!
kolompsz6 haUatszik a messzesegb61.
Okras szan csuszik a sziiz havon
Vidfun gyerek sereg csodaIja nagyon.

J6 jatek ez kinn a friss leveg6n,
sok kismadar figyeli 6ket az etetan.
.Bebolitah6 mindent, nagy peI)'hekben esil<,
ag)'ennekek orommelnevetve lesik...

Vecses, 2010. december 18.

Szikn\z6 h6 fodte tajon
set,\lva, utamat jarom.
Merengve, mosol)'ogva varom,
j6jjon mar vegre a Karacsony!

A hazak dfszruhat 6ltenek,
gyon)'6rk6dve szemlelik az Emberek.
Szivuk - lelkuk feldiszitik,
Szeretettel, meJegseggel ekesftik.

Csendben meghat6dva allok.
Csilingel6 szank6t latok.
J6izii nevetes lI1essze zendul,
h6ember epCd, h6gol)'6 perduJ.

Szep nagyon a fag)'os tel,
a h6ban lelkem dalra kel.
Hirtelen feltall1ad a szel,
arcomba h6darat sz6r a tel ...

Vecses, 2011. december 10.

Elgondolom, hisz
minden evszak szep nagyon.
De a tel h6 nelhil sivar,
az ember havazast var. ..

A szi.irke egboltot latva,
a havazasra varva,
szeliden gondolok a nyana,
mikor perzsel a nap ...

Nagy pelyhekben hull a h6,
nevetni tamad kedvem,juj, de j6!
Januar van, itt az ideje,
hogy hans legyen a taj teteje.

Nezem a sZlirke egboltot, s
elmerengek, hogyan alakul at a para
h6pelyhekl<e neki.ink mara;>
Megfejteni nem tlldom,

TeIi h6esesben...

Megborzongok, kicsit fazom,
osszehlhom a kabatom.
Csak set,llgatok a kertben,
az arcomra h6pehely rebben.

orok titok marad, mondhatom.
Egyre feherebb a kertlink,
h6goly6zhatllnk, s nevetlink,
mikor h6embert epitLink...

~ses,2Q09'janue/I" 6.

.\.\./. ,;Y-.e.-
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esodalatos nyulam.
- Szegeny! - mondta

esendben Janos - mi
lett vele?

- H6aat, eleg 6reg
volt m6r es esak ugy
esendben elment sze
geny. De nem is ez a
baj, hanem, hogy ez
h6rom napja t6rtent,
es akkor elastam a kert
vegeben... Halvany
fogalmam sines r6la,
hogy kerOlt vissza a ket-
reeebe,

- Biztos visszaj6tt ... - vagta ra bizonytalanul a szom
szed.

Ne beszeljen mar badarsagokat, hiszen lattam ki
nyulva, en temettem el a kertben, most meg, mintha
aludna, ..

Elindult a kertben oda, ahova elasta, es latta feldul
va a f6ldet.

Janos es a felesege esendesen lassan bearaszolt
a h6zba, mint akik sajnaljak, es tanaestalanok az Ogy
ben, hogy mi is t6rtenhetett.

Bezzeg FOles kutya szOk6lt, esaholt, ugatott a kerrtes
mellett, izgatottan szaladgalva ...

A nyultenyeszto szomszed nem tudta mire velni a ku
tva izgatottsag6t, esak szettarta a kezet az egre nezett
es annyit mondott:

- Biztbsan esoda t6rtent ...

Mesek, versek...

Szomszedok...

2014. januar

Egyszer volt, hoi .nem volt, volt egyszer egy nyulte
nyeszto gazda, aki kenyesen Ogyelt arra, hogy esakis
fajtiszta, dijnyertes feher ang6ra nyulai legyenek.,.

Az egyik bak nyula hatalmasra nott, t6bb komoly
versenyen is elso helyezest ert mar el, szore olyan volt,
mint a barsony h6feherben ...

Fel is ertekelteti"e egyszer, s a slOkertoktOl azt a va
laszt kapta,hogy erhet vagy fel milli6 forintot, .. Nagyon
feltette a nyuszi urasagot, diesekedett is vele rende
sen ... A t6bbi nyul k6z6tt neki kivaltsagosan szep kOl6n
"Iakosztalya" vagyis ketreee volt, mindenfele extra ke
nyeztetessel ...

T6rtent egyszer, hogy a szomszed vadasz kutyaja
megjelent a lakasuk ajtajaban es nyOszrtve kaparta az
ajt6t, kinezett a gazdaja es a remOlettol majd' hanyatt
esett. A latvanyra kiabalva odaesodrtette a feleseget
is ...

- Gyere asszony, menten meghalok, ha ezt megla
tod, szerintem te is ...

- Mi t6rtent? - kerdezte riadtan a felesege es kiro
hallt·o is a szrvehez kapott, ugyanis nem mindennapi lat-
vany fogadta az ajt6ban. .

FOles, a kutyajuk bOszken nezte oket, hoi az egyik,
hoi a masik gazd.it, es varta a diesero szavakat, hogy
milyen Ogyesen vadaszott, .. A labai elott ott hevert
elettelenOI sarosan a h6feher szomszed esodanyul.

- Te j6lsten, Janosom - mondta az asszony, most mit
esinaljunk? Ha ezt a szomszed meglatja, hat en nem is
tudom, talan szrvrohamot kap ...

- Hat nines mit tennOnk - valaszolta az ura, esak va
lami eselhez folyamodhatunk.,.

Gondolkodott, gondolkodott, mrg hirtelen a homlo-
kara esapott:

- Megvan!
- Mi van meg?
- Az, hogy mit csinaljunk?
- No, mondjad mar gyorsan, meg61 a krvanesisag -

valaszolt a felesege.
- Hozz gyorsan egy dezsat, meleg vizet, no meg sam

pont, megfOr6sztjOk szepen, majd hajszarrt6val megsza
rrtjuk, es visszaesempesszOk a szomszedba a ketreee
be ... aztan, majd ha a szomszed hazaer es megla1'ja,
azt gon90lja, hogy vegelgyengOlesben mult ki szegeny
para ... Igy nem lesz legalabb harag.

- HO, ez j6 6tlet - mondta a felesege es sietve el
ment a dezsaert es a kert samponert, majd elkezdtek a .
szerenesetlen feher 6rias elettelen bak nyulat fOr6szteni,
t6bb vrzbol 6blltgetni, j61 megt6r61gettek es a hajszarr
t6val szarrtgatni kezdtek.,.

- Jaj! - esak ki ne tud6djon, hogy a mi FOlesOnk leva
daszta .. , - mondta a gazda szomoruan.

A FOles ertetlenOI nezte gazdait, hogy mit esinalnak
az 0 zsakmanyaval, amit nekik hozott ajandekba .. ,

Mikor keszen voltak a tisztrtasi mOveletekkel 6vato
san atvitte a szomszedba, berakta a ketreebe az alom
ra, mintha aludna, es visszaosont a kerrteshez tamasz
tott letran at halO.

Sz6tlan varakozasban telt a napjuk, alig vartak, hogy
a szomszed a munkab61 hazaterjen, mikor ektelen nagy
kiabalasra figyeltek fel ... Kiszaladtak es lattak, hogy a
szomszed kiab61 a nyul ketreenel.

- J6 napot szomszed - k6sz6nt at Janos - tan esak
nines valami baj?

- Hogy ne lenne - valaszolt. Elpusztult a d1]nyertes
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1)fREK, ESEmengEK A .
KrS BALrnc ALcALAnos rSKolABOL

2014. januclr

Decemberi esemenyek...

A Kis Balint Altalanos Iskolaban a harom hetet meghalad6
projekt cfme: advent, vagyis eljovetel, illetve a Szeretet ereje - te
mahet. EgyOtt varakoztunk a karacsonyra, a szeretet Onnepere,
ahogy Pal apostol is mondja:"A szeretet soha el nem fogy!" Tet
Wk mindezt az Ugyes kezek delutanjan, ahol tanar, diak egyUtt
keszftette a szebbnel szebb angyalkakat, karacsonyi dfszeket,
Udvozl6 lapokat a Diakonkormanyzat szervezeseben. A Ren
szarvas Kupan szinten a nevel6k es a tanul6k merhettek ossze
tudasukat a kUlonboz6 Ugyessegi valt6versenyeken. A Tuzme
nedek egyUttes zenes musora is a karacsony jegyeben telt. A kis
herceg cimu Exupery darab bemutat6ja a Komedias Kor e16
adasaban igazi szfvmelenget6 csemege gyermeknek, feln6ttnek
egyarant. Karacsony kozeledtevel, bronzvasarnapon a masodik
adventi gyertya lobbant langra, es iskolank irodalmi szinpada
es enekkara adta az Unnepi musort, Gordos Zsuzsa es Hunya
Jolan tanarn6k iranyftasaval. A szokasos, nagyon szep es kedves
iskolai karacsonyi musort alegkisebbek mutattak be az utols6
tanftasi napon. A betlehemes Wek, a gyermekek cseng6 hangja,
lelkes keszOlese, szep el6adasm6dja maradand6 elmenyt jelen
tett mindannyiunk szamara. Kereki Iren es Kovacsne Bacsi Ilona
tanft6n6k felkeszft6 munkajat is megkoszonjUk."J61 csak a szfve
vellat az ember. Ami igazan lenyeges, az a szemnek lathatatlan:'

Sz616formaci6s Versenyen a Szinfolt

Ismetelten Tatabanyara vette az in\nyt a Szinfolt Mazsorett Cso
port, hiszen 2013. november 30-an a KodaIy - Open Sz616formacios
Mazsorett Bajnoksagot rendezte meg a Magyar Majorette Szovetseg.
f-Iarom korosztalyban osszesen 195 versenyza merte ossze bot -es
pompon technikai tudasat, illetve a sz61istakon kivul a paros tanco
sok is versenyezhettek. A Szinfolt Mazsorett Csoportot: Acs Orsolya,
Szilagyi Csilla, Jonas Izabella, Hanyecz Livia, Kovacs Kinga, Latyak
Brigitta es Piroska Attila kepviselte. Tobb tancosnak ez volt az elsa
versenyzese sz616 tancban. Kival6 eredmenyek szulettek, mindenkit
dicseret illeti szorgalmaert, kitartasaert, a versenyen elert eredmenye
ert. A szep teljesitmenyeknek pedig nagyon oruliink:

- Jonas Izabella: junior korosztaly - pompon sz616: 4. helyezett
Hanyecz Livia - Kovacs Kinga: junior korosztaly, botos paros:
3. helyezes
Latyak Brigitta: senior korcsoportban, ket botos sz6l6 kateg6
ria: 3. helyezes

- Piroska Attila: szinten senior korosztaly, botos sz616 kateg6ria:
eziist minosites.

Hunya fa/em
mazsorett csoport vezeta

A Balyai csapat magyarb61

"Bolyais" sikerek

Az idei evben iskolankat a hatodik evfolyamosok kepviseltek
az igen rangos Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny regi6s dont6
jeben.

A csapattagok (Almasi Lili, Bartha Karina, Ladanyi Sara es Gal
Bence) kival6an bizonyitottak az egyUttmukodesi kompetenci
ajukat, fgy az 52 csapatos versenyben a "Zsenipalantak" csapat
r------=:;.:~~VlIiPI~ a regi6s II. helyezest szerezte

meg.
Gratulalunk eredme-

nyUkhOz, az anyanyelv iranti
elkotelezettsegUkhoz tovab
bi kitartast kfvanunk.

Munkajukat tamogat6
pedag6gus: Forgacsne Gyet
vai Krisztina.

Megyei bajnok

Iskolank 4. c osztalyos
tanul6ja, Varkonyi Sarolta
megnyerte a megyei usz6

[i~~.~~!!r::~~:::!U bajnoksagot. BUszkek va-
l;, gyunk ra!
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Szent-Ciyol'gyi Albert (1893- 1986)

Psalmus Humanus

Vram, ki vagy?

Szigoru Alyam lenne\,
Vagy szerelo Anyam,
Akinek mehebol a Mindenseg megszuletett?
Te lennel a Mindenseg maga?

Avagy a TONeny, mely uralkodik felette!
AdlaI eIetet, hogy visszaveddl

Te alkottal engem, vagy Teged en,
Hogy a maganyt es a felelosseget megosszaml

Vram, nem tudom ki vagy,
De hozzad fordulok nagy bajomban,
Rettegek embertarsaimt61 es magamt61 is!
ta/an riem erted szavaim, .
De megerted zenemet.

E15a z50Mr; ISTEN

Vram!
Hata/masabb vagy, mint a vi/ag, amit Te alkotta\,
A mindenseg a te otthonod.

A magam kepere formaltalak,
Azt hittem kegyetlen vagy, kapzsi es hiLl.
Dicsoftesre es aldozatokra ahitoz6,
Bosszura ehes, Idlvan kisszeru vetkemet.
En hazakat epitek Neked
Mikozben hajlek es elelem nelkUl hagyom embetiarsaimat.

Vram! Azzal dicserlek, hogy szebbe leszem a Teremtes ram eso rugal,
Hogy fennyel, meleggel, j6akarattal es orommel
Toltom meg vi/agomat.

Masodil< z5oltar: A VEZETOI<

Vram!
Vezetot vaIasztunk vezetni minket
Es szolgat szentelUnk szolgalni teg~d.

De a vezetok nem vezetnek el Tehozzad,
Nem hallgatnak ok bekeert esdeklo, nema szavunkra,
J3.ajtuk a hatalom rontasa, az embert, ember ellen vezetik.
Es a szolgak nem Teged szolgalnak,
A hillalmat szolga/jak es megaldjak a fegyvereket.
Cjyotrik es gyilko/jak embertarsaimat aTe nevedben.

Vram! /(uldd el howlnk e Te szolgilid,
Hogy megmutassak az ulat, amely Tehozzad, a bekebe,
Amely embert emberhez vezet.

Harmadil< 150MI': A sziv ES A SZELLEM

Vram!
Szeretni tud6 es szeretetre szomjuhoz6 szivel
Szabadon gondolkod6 es alkolni tud6 szellemel adtal,

De szivem retteg es gy(ilolkodik,
Megronlja szellememel, s halalt hoz6 iszonyu fegyverrel lor
Orszagodra, ream es embertarsaim ellen,
Hogy szetroncsolja az elet szent szovetel.

Vram! Tisztftsd meg sziveme\, emeld magadhoz szellememel,
Hogy teslvereimnek lestvere lehessek.

Negyedik z5oltar; ENERCiIA ES SEBESSECi

Vram!
Folfedted eIottunk ilZ anyagban rejlo energia titkM,
Hogy munkankat konnyebbe es az eletet magasztosabba tegytik,
Megtanitottdl a hangnal is sebesebb utazasra,
Hogya tavolsag ne valassza el tobbe az embertol az embert.

Munkank gyumo!cse\' a lovedekke sudtett energiat
Mi eljuttatjuk a fold legtavolabbi sarkaiba,
Hogy egymast nyomorusagba es pusztulasba taszitsuk
Hogya letarolt foldrol kiirisunk minden elot.

Vram! Ne hagyd, hogy leromboljam az elet templomat,
Engedd, hogy hasmomra valjek a tudas, hogy hasmossa lehessek altala
Adj melt6sagot rovid napjaimnilk.

Otodil< Z50MI'; A FOLD

Vram!
Edraga bolyg6t adtad nekunk lak6helyu\,
Rejtett, titkos kincsekkeI te!e,
I<epesse tettel muvedet megerteni,
I<onnyitsd meg hat munkank, uzd eI az ehseget es k6rt.

I<iassuk a kincset, hogy elherdaljuk,
Hogy megalkossuk a pusztulas iszonyu gepezetet,
Mely most azt pusztftja, mit masok epitettek,
Mely majd ellenem fordul, elpusztft engem s gyermekeim.

Vram! Legyunk tarsak az alkotasban
Dolgozzunk tovabb muved nyoman,
I;-Iogy bolyg6nk a boseg, a boldogsag
Es az osszhang erosotthona legyen.

Hatodil< 15oltar: A CiYEREI<EJ< "',

Vram!
Nemek szerint szetvalasztottad az embereket, hogyaz

egymas utani vagyakozasban
Teljes osszhangban ,rezduljenek leIkuk melyen hurjaL
A kozos vagy szUloltei a gyermekek, az edes gyermekek,
Akik tiszta szeplotlen szellemmel erkeznek hOZZilnk.

Es en gyulolele\, rettegest es el6iteletet oltok szellemiikbe,
Bunkereim arra tanitjak oket, hogy az elet sotd
, es a j6szandek hiabaval6,
Es ha felnonek, nemes tettekre keszen,
Hivalasos gyilkosokka kepzem 6ke\,
S erkolcsi benasilgban mLllnak ellegszebb eveik.

Vram! Mentsd meg gyermekeim,
Mentsd meg szellemuket,
Hogy romlottsagom ne ronlhassa meg oke\,
Mentsd meg az eletUket.

Hogya fegyvert, mil masokra fogok, ne puszlithassa eI oket,
Hogy jobbak legyenek, mint szUleik,
Hogy megalapitsak sajat birodalmuk,
Szepseg, igazsag, becsulet, osszhang es a j6akarat birodalmM.
Hogy beke es szerelet llralkodhassek.
Mindorokke.

Forditotta: Csillilg Veronika
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Januar
Rakott hurka

Egy-egy szal veres es majas hurkat fagyaszt6ba teszOnk egy napra, Amikor
elavesszOk, lehuzzuk r61a a bart es karikakra vagjuk, FaU burgonyab61 is karika
kat vagunk, es tOzal16 taiban rakjuk ossze: egy reteg burgonya megsz6rva apr6
ra vagoU hagymaval, s6val, borssal, reszelt szerecsendi6val (keves kell!), majd
megonWzzOk tejfOllel es johetnek ra a hurka karil<ak, majd megint burgonya stb.
A vegen burgonyaval fedjOk, tejfollel befedjOk es kb. 40 percig sotjOk. Savanyu
kaposzta vagy csalamade illik hozza,

Seidl Ambrus

FENVO FORE ZARU
deszkak, aSB lapok, lecek, kerfteslecek, pall6k,

szeg61ecek, gerendak, lamberia

TOZIFA
bUkk, tblgy, akac, akacfao5zlop

':~" ',:. KA~UFA 8T.: Gyofu~~endr6<;l, Iti<er. 467. . ~.
~.' /- .,' , .:". ·,06/70'5;'3-95-14" .<:. " . ,'.

• .' ~r '. I •• • " J 'I • r. • (.. . ~ ~

'~:';,_. . {\.kohd,ordshJt~n',·a·va~a!ter.:,l:Jtan : .....~ . -

d hoz jon a fodrdsz!
Szeretettel varom minden kedves n?gi es uj

vendegemet teljes koru n6i-, fern es
gyermek-fodraszatomban.

/geny szerint h6zhoz is megyek! Hetvegeken is!

Latk6czkine Erdos Magda/no
GYOMAEI\JDROD, KULICH GY. U. 61.

Telefon: 06170/312-5037

6sZi nyelvtanfolyalllok: angol, nemet, olasz nyelvbol
500Ft/orat61

Skype oktatas: angol es nemet nyelvbol

,ner NY9'vstUd'j'o; GYQm.aendrod ossuthot 18 H-P: 15-18 6raig

Telefon: 20/947-1603, 20/229- 7022
e-mail!!!!fc@i!!ternJ/elu.tudiC).!!.I! ,

METAL STOP
KEREKPAR ES·

SZERELVENY UZLET
Kerekpar forgalmaz6 markabolt es szerviz

- Tornad6 elektromos kerekparok,
- gazkeszi.ilekek, kazanok, radiatorok,

- csovek, szerelvenyek. . '" "
- hut6szekrenyek, fagyaszt61adak, mos6gepek, '
- haztarlasi kisgepek, sz6rakoztat6 elektronika, " . '
- szegek, c:savarok, zarak, lakatok,
- fUrd6kadak, mosd6k, csaptelepek, mos0.8at6k ,
- Juliust61 kedvezo aron ZARTSZELVENYEK, '" . '

TERHALOK, Es6cSATORNAK is kaphat6k! ", ", .'

GYOMAENDR6D, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386-909
Hitellehetiiseg! Minden ken!kparhoz ertekes ajandekot adunk!

Minden feliileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes koru
felujitasat, elkepzelesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a leheto
legjobb minoseg eUrese a legmegfizethetobb aron!

A felmeresiink, ami az inlsos .hajanlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

festes, mazolas, tapet'lzels
homlokzatszigeteles, h6szigetel6 rendszerek
gipszkarton falak, aJmennyezetek, el6tetfalak, boltivek

- rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozohlsok
- laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
- fi.ird6k, konyhak burkolasa, k6muves munkak
- tet6terek beepitese, szigetelese
- nyilaszar6k, ajt6k, ablakok csereje
- bontas, sitt elszallitas
- vizes falak sZigetelese
- hazak ki.ils6 homlokzatanak szigetelese, szinezese
- hidegburkolas (csempe, jar6lap, marvany, granit lerakasa,
- ill. tegla lerakasa)
- melegburkoJas (PVC, Iin6leum, szalagparketta, laminalt

parketta, '
- padl6sz6nyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
- allvanyozas, allvanyok berbeadasa (guruI6s, homlokzati)

LATK6~ZKILAsZLO. Telefon: 06/70/381-4227
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AKIK AZ DROKKEVAL.OSAGBA KOLTOZTEK
H{radasunkban csak azokr61 emlekeziink

meg, akiknek kozlesehez a hozzatartoz6k hozza
jarultak!

ozv, IvANYI VINCENE BARJAK
MARGIT hunyai lakes, december II-en,
74 eves konlban az Egi Hazaba koltozott.
Gyaszolja csaladja.

TALAN MATyAs volt endr6di lakos
92 eves koraban az orok hazaba koltozott.
Gyaszolja csaladja

TiMAR MARIA IREN budapesti lakos,
hllnyai szarmazasu, november 20-an, 78
eves koniban visszaadta lelket Teremt6je
nek. Temetese december 4-en volt Hunyan.
Gyaszolja csaladja.

19

Bekesseg hal6 poraikon,
fogadja be 6ket az Dr
az q. orszagaba.
Az Orok Vilagossag
ragyogjon feIettlik!

Az endr6di katoIikus temet6k takari
tasat, karbantartasat tamogathatjak ado
manyok felajanIasaval:

Keszpenzbefizetes az endr6di plebani
an hivatali id6ben (munkanapokon 8-12),
vagy az Endr6di Szent Imre Egyhazkozse
gert Kozhasznu Alapitvany szamlajara be
fizetessel vagy atutalassal. Szamlaszamunk:
53200015-10003231 Endr6d es Videke Ta
karekszovetkezet.

Az endr6di es a hunyai templomban,
a katoIikus szertartas szerint eltemetett
halottakr61 40 eyre visszamen61eg, nev
szerint megemlekezlink haIalozasi evfor
dul6juk napjan.

Szep es lidvos lenne, ha a gyaszol6
csalad, egy even bellil havonta, egy even
tul evente szentmiset ajanlana fel elhllnyt
szeretteikert.

cikk a 4. oIdaIon

f '~J~r~ Kosinsky haz - Budapest, Hataror u,
\~ r

Kosinsky Viktor - Tiszti Krisztina
eskiivoi fenykep

Kosinsky Viktor (1863-1935)
S{remlek a Farkasreti temetoben
Nemzeti Emlekhely es Kegyeleti Bizottsag
Farkasreti temeto: 57-10-4 [tervezte: Kosinsky Erzsebet]



2014. janmir

FARKAS MATE
Varom vasorloimot! .

Jonuori ojimlotoim:

Gyomaendrod, Fo lit 15.
'felefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

Q Kandollok, szeneskolyhok, kolyhacsiivek,
csotisztitok

It Zom. ustiik, usthozok, torolo rekeszek, mOo.
rekeszek, mOo. edimyek

• Szivol1yuk, mOo. tiimloK, csobilincsek, cso~okozok
• Foliilk, mOo. zsokok, p.p.zsokok, szemeles

r-----------, ZSOkOK
• Keritesdrotok, szegek, csovorok, reiser csovorok
• Borkocsgepek, keziszerszomok, vedokeszlyOk
• Munkoruhok, rnunkovedelmi bokoncsok,

gumicsizmok
e Viragfiildek, mOo. cserepek, oszi viroghagymok
• Festekek, ecsetek, csemperogaszt6k,

\lurhobok, siliconok
I . • Izzok, elemek, vezetekek, kopcsolok, dugoljok
. • Alu. leirok, tolicskok, komOves szerszomok
• Szonyegek, konyhai eszkiiziik( vioszos vosznak
• Biobrikettek, begyujtokockoK, koromtalo

nflok

Az etterem nyitva
11-21 6r6i[/.

Egesz evben va~uk ked
ves vendegeinket klimatizalt,
termalvizes szobainkban.

Vallaljuk barati, uzleti,
csaladi rendezvenyek lebo
nyolftasM klimatizalt etter
munkben 70 Wig.

Barati, csaladi Uzleti ren
- dezveny lebonyolitasat vallal

juk a teljesen klimatizalt Hid
f6 etteremben 160 f6ig.

F

(}~ESZq;1(

q anzi6 es r£tterern
5500 Gyomaendr6d, Szabadsag tel' 6.

Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240
E-mail: feszekpanzio@mail.globonet.hu

www.feszekpanzio.hu

~,(fiRoSUI'tI{.Gyomaendrod * /Vlegjelenik havonta * Kiadja az Endroeli Szent Imre Egyhazkozsegert KozhasZIJu Alapitvany 5502 Gyomaendrod. Fo
Ut 1. Tel., Fax: (66) 283-940 * Feleloo: Szab6 Zoltanne * Foszerkeszto: Ivanyi Laszl6 * Szerkesztoseg cfme: 5555 Hunya, Kossuthu. I. Tel., Fax: (66) 294

352, (20) 9457-843 varosunk@gmail.com * Alapft6k: Vaszk6 Andras, tCsaszar Ferenc, Ivanyi Laszl6 * Szerkesztok: Cs. Szab6 Istvan, Czank Gabor,
Gellai J6zsef, Fulop Zoltan, Hegediis Bence, Hunya JoLIn, Leh6czkine Timar In~n, Polanyi Eva, S6cz6 Geza, Seidl Ambrus, Dr. Szonda Istvan,

Dr. Varju Laszl6 * Lapzarta minden h6nap 20. napjan ,. /Vlegjelenik minden h6nap elso hetvegejen, Interneten minden h6nap
* /VlOVELODESI ES KOZOKTATASI MINISZTERIUM: Nytsz.: Il/PHFII495/BEII995. * HU ISSN 1586-3689 * keszlJlt: (70) 566-39-88 *

http://www.szentgellert.hu * E-mail: varosunk@gmail.com
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Rosa

Ii kczrvslteny nczmlcztigondol t hirnokcz
* Tarsadalmi, kulturalis, hagyomany6rz6 foly6irat *

E0() ,,{t flJ........"11.··........................

XXI. evfolyam 2. szam

Iskolaillk:

Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskola
es 6voda

Kis Balint Altalanos Iskola

• .R6zsahegyi Kalman Kistersegi Altahlnos
Iskola

Latvanyos kisfilm Gyomaendrodrol

f 6zel 5 ev "gyiijtomunkaja" es
t6bb mUlt szaz ora rarordita ered
menyel epp elkesziilt a sajat finan
sZlrozasll Gyomaendrod6t bemll
talo lllrisztikai lilmem. A varosr61
olyan vizu<lIisan atll'aktiv kedv
csimllot szerettem volna keszite
ni, ami egyanlnt bemutatja a taj
szepseget, a tel pi.iles gazdag targyi
6rokseget, a nagyszer(i kikapcsol6
dasi lehe-

fo/ylalds a 4. es 20. aida/on
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irek a Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskola es Ovodab61

"Koszonjiik, hogy minket ide bebocsdtottatok, a hdrom kirdlyok
nal< ti szdlldst is adtatok, az egi dldds szdlljon tiredtok, dicsertessek Je
zus, vigan maradjatok!"

Januar 6-an van vfzkereszt, avagy a harom kiralyok unnepe, a ka
racsonyi unnepek zar6napja, a farsangi id6szak kezdete.

Az unnepi nepszokasok kaze tartozik a a napkeleti balcsek lato
gatasat felidez6 csillagozas vagy haromkiraly-jaras. Legf6bb kelleke
a csillag, amely a harom kiralynak mutatta meg az utat Betlehembe.

Vaszk6 Irenke neni gyujtese alapjan ezt a nepszokast elevenftet
tuk fel kollegammal, Socz6 Gezaval es a"szentgellertes" gyermekek
kel Hunyan, Gyoman, Endr6dan, Nagyszenason, iskolank kapolnaja
ban diakmise kereteben es Oroshazan.

Meszdrosne Kiss Katalin
tanit6

"Egyiitt Szaval a Nemzet"

A magyar kultura napjat 1989 6ta OnnepeljOk meg januar 22
en, annak emlekere, hogy - a kezirat tanusaga szerint - Kolcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztazta Ie Cseken a Himnusz
keziratat.

Az evfordul6val kapcsolatos megemlekezesek alkalmat ad
nak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljOnk evezredes hagyo
manyainknak, gyokereinknek, nemzeti tudatunk erosftesenek.

Mi is csatlakoztunk a felhfvashoz, mely szerint tobb szaz,
vagy akar ezer magyariskolaban egyszerre csendOI fell 0 6rakor
a HIMNUSZ.

Iskolank aulajaban mi is tanarainkkal egyOtt szavaltuk el a
Magyar Kultura Napjan 10 6rakor Kolcsey Ferenc Himnusz cfma
koltemenyet.

Suha Martin 8. osztdlyos tanul6

I. helyezes
II. helyezes
III. helyezes
III. helyezes

III. hely
III. hely
III. hely
II. hely

IV. korcsoport flU 100 m gyors
IV. korcsoport lany 100 m mell

100 m hat
100 m gyors

II. korcsoport flU 50 m mell
II. korcsoport leany 50 m gyors
I. korcsoport leany 50 m gyors

50 m hat

Nagy Balazs
Varga Zsanett

Berta Bence
Czibulka Imola
T6th Patricia

Korzeti Diakolimpiai Oszoverseny 111.- IV. korcsoport
Gyomaendr6d Liget FOrdo
2014. januar 23.

Eredmenyeink

Korzeti Diakolimpiai Oszoverseny I.-II. korcsoport
Gyomaendrod Liget FOrdo
2014. januar 15.

Meszaros Kata 80g16rka
4. oszt61yos tanul6

Tova6bjutottal(!

2013 novembereben rendeztOk meg iskolankban a Dugo
nics Matematika Versenyt 4-8. osztalyos tanul6k reszvetelevel

feladatlapok tovabbkOldese es kijavitasa utan iskolankb61 ke
anul6, Bene Boglarka es Pelyva Alexandra 7. osztalyos tanul6

jutottak tovabb a 2. forclul6ba, melyre 2014. januar 29-en kerul
or. Gratulalunk nekik, es sikeres feladatmegoldast kivimunk!

Szab6ne Farkas BorbQla
matematil<atanafJ

lengyelorszagljan jartam

2014. januar 17-t6119-ig a lengyelorszagi Pilznoban voltam csa
attarsaimmal egy sportrendezvenyen.

Az utazas alkalmaval egyik legkellemesebb elmenyem volt!
egismerni a lengyel nep magyar szeretetet. Sokszor hallottam

mar, hogy Eur6paban a lengyelek testverkent tekintenek rank. Ezti
igazolja a regi mond6ka is "lengyel-magyar ket j6 barat, egyutt har
col, s issza a borat':

A kbzbs tbrtemelem jegyeben brbmmel indultam a lengyelorsza
i turara. Utazasunk celja a Pilznoban tartott futballrendezveny volt

Pentek reggel fel kilenckor indultunk el busszal a nagy utra. A'ZJ
ut hosszu es unalmas volt, de nagyon szep tajakat lattunk. Olyan
tbrtenelmi varosokon haladtunk at, mint Kassa. Este hat 6ra kbru
erkeztUnk meg a szallasra, egy kollegiumba. Utana elmentUnk va
csorazni egy pizzeriaba, ahol nagyon finomakat ettunk. Etkezes

tan visszatertUnk a kolh~giumba, ahol fociztunk egyet. SzombatJ
reggel hat 6rakor ebredtUnk, majd megreggeliztUnk.

Utana atmentUnk a kollegium tornatermebe, ahol megkezd6d
tek a merkozesek. Nagyon j61 ereztUk magunkat. Mindegyik meccs
tizenbt perces volt, kbzbttUk fel 6ras szunettel. Sok csapat erkeze
kulbnbbz6 orszagokb61: Szlovakiab61, Romaniab61, Ukrajnab61 e
5vedorszagb61. Termeszetesen a lengyelek csapata is reszt vett
sportesemenyen. A vegeredmemy szamunkra, gyomaendr6di focis
tak szamara a negyedik hely lett. A faraszt6 nap utan ismet a pizze
rianak voltunk a vendegei, ahonnan egy sz6rakozohelyre mentlin~

at Gnnepelni.
Vasarnap reggel hat orakor felkeltUnk, bsszepakoltuk a

holmijainkat, majd finom lengyel etelspecialitast ettunk. Reggeli
utan buszra stalltunk, hogy miel6bb hazaerkezzunk. MegalitunK
fenykepeket kesziteni a szlovak-magyar hataron. Este bt 6rakor er-
eztUnk meg Gyomaendr6dre.

Ezt a csodalatos utazast, a focimerk6zeseket soha nem fogom
elfelejteni.
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hogy mirol dontott a Kepviselo-testiilet janmirban

A 2014. ev januarjaban masodik alkalommal i.iIesezett a Kepvi~

seI6-testiilet. A havonta soron kovetkez6 l'tIesere 2014. januar 30-an
keri.ilt sor, a Varoshaza disztermeben. A polgarmesteri beszamolot
kovet6en a Kepvisel6-testiilet elfogadta a lejart hataridejii hataro'la
tokrol szolo tajekoztatot, majd kezdetet vette a 32 napirendi pontbol
aUa el6terjesztes megvitatasa, ilIetve sor keriilt egy napirendi pont
megtargyalasara a zart tiles keretei kozott.

TajekoztatO a 2013. evi adobevetelek alakulasarol

2013. evi tenyleges adobevetelek teljesiilese

Ad6nem EUJiranyzat Tet/yleges EltenJs az Teljesites
eFt bevetel eUJi1"tlnyzat- %

eFt tol e Ft

epitmenyad6 29.000 28.525 -475 98,36
telekad6 5.000 4.408 -592 88,16
J(ommunalis ad6 35.000 38.144 +3.144 108,98
Idegenforga/mi ad6 6.000 5.359 -641 89,32
Ipariizesi ado 260.000 321.894 +61.894 123,81
Gepjarmiiad6 28.000 28.980 +980 103,50
Ta/ajterhe/esi dij 1.000 2.837 +1.837 283,70
p6tIelc 4.000 3.709 -291 92,73
birsag 1.000 1.194 +194 119,40
osszesen 369.000 435.050 +66.050 117,90

A'l el6ininY'latho'l kepest 66.050 E Ft tobblet ad6bevetel realizalo
dott 2013. evben, melynek legnagyobb hanyadat (93.7%-at) az ipar
uzesi ado tobbletbevetele kepezte.

Ennekoka:
Egy nagyadozo 20l2-ben nem osztott telepiilesiinkre ipariizesi

adot, mig 20l3-ban 80 millio Ft-ot szamolt el. Ebb61 a tenyleges befi
zetes 21 millio Ft volt, kiegyenlitve ezzel a jelent6s tulfizetest.

2013. janm\r I-tol valtozott az ipariizesi ado alar meghatarozasa
nak s'labalya

A vasuti aluljaro epitese soran tobb ado keriilt befizetesre a kal
kulaltm\1

Elenkiilt a gazdasag a 2013 evtol

Gepjarmiiado tekinteteben 72.450 milM Ft ado keriilt megfize
tesre, vis'lont ennek az oss'legnek 40%-a marad atengedett bevetel
kent a'l onkormanyzatn<\l.

Tovabbi bevetelt kepez foldberbeadasbol szarmazo, egyeb adok
modjara behajtott kovetelesek, stb.

A bes'lamol6t elfogadta a Kepvise16-testiilet.

GYUSZ-TE-vel kotendo megallapodas
a'l idegenforgalmi ado hatekonyabb bes'ledcsc erdekebcn

Tobb alkaJommal is felmeriilt, hogy a hatekonyabb idegc!lforgal-
mi ado bes'ledese erdekeben a'l onkormanY'latnak es a GYUSZTE
nek kozosen kell kidolgo'lni a bes'ledesrc vonatko'lo alternativat.

Az egyeztetesre e Mnap 14-en keriilt sor a GYOSZTE elnoke es a
hivatal kozott, amikor is felv~lzolasra keriilt egy lehetseges cselekvesi
terv, melynek fobb elemei a kovetkez6k:

- gyomaet:dr6d i s'lallashelyek adatainak felmerese, frissitese,
pontositasa ,

- zugok, iidiil6 korzetek nyaralo epiileteinek szambavetele
- az adatok alapjan egy elvart adobevetel meghatarozasa
- media bevonasa (kotelezettseg, ellenorzes, stb.)

hirdetesek felmerese, osszevetese a bejelentkezett ad6z6 korrel
- idegenforgalmi ad6ellen6rok alkalina'lasa (lehetoleg jutaJelcos

rendszerben)
valamint az elert eredmenyek rogzitese, a'l elkovetkezo id6szak
feladatainak meghatarozasa.

Gyomaendrodi FC lcerelme

A Magyar Labdarugo Szovetseg meghirdette az amat6r labdaru-

go-Ietesitmenyek fellljitasat szolgalo palyazati lehetoseget.
A palya'lat celja az amator csapatok altai hasznalt palyak, letesit-

menyek allapotanak javitasa. .
Az elszamolhat6 koltseg maximalis oss'lege brutto 10 millio Ft/ev,

legalacsonyabb oss'lege brutto 1 milM forint/ev.
A tamogatas elsza1110lhat6 merte!ce 70%, mig az onero 30% lehet.
A fejlesztesi tevekenysegek a sporttelepeken megtalalhato alabbi

letesit111enyekhez kapcsolodnak:
- kismeretii/nagymeretii fuves palya
- kismeretli/nagymeretli miifiives palya
- felpalya/miifiives felpalya
- 0ltoz6
A kepvisel6-testiilet j6vahagyta a 3 111illi6 Ft oner6 biztositasat a

palyak felujitasa erdekeben.

Gyomaendrod-Hullya osszekoto lit tervezese, engedelye'ltetese

A kozelmultban megsziiletett a'l a kormanyzati dontes,amely
alapjan visszater a megyei onkormanyzatok fejles'ltesi es forraselosz
to s'lerepe. A valto'lasnak kos'lonhet6en lehet6seg nyilik a 2009-hen
megtorpant Gyomaendrod-Hunya oss'lekoto ut, valamint a 46-os
tehermentesitese vegett megterve'ltetett Teglagyari ut es Ipari park
kozotti szakaszanak kiepitese. A 2008-2009-ben elkesziilt tervdoku
mentacio jelenlegi fonm\jaban nem nyCIjthato be, e'lert azok feliilvi'ls
galatara ajanlatokat kellett bekerni.

A beerke'lett ajanlatok alapjan a legkedvezobbet a Koros Road
Kft. adta, (Bekescsaba) aid a harom tervdokumentaci6 feliilvizsgala
tat brutt6 10.922.000 Ft oss'legert kesziti majd el.

A beruha'las el6nye els6sorban, hogy elhetobbe vaJnak a nagy for
galomnak kitett utcak, (Kalvin, Levai, Katona J.) lecsokkenhet tobb
utvonalon a hulladeks'lallito jarmiivek utvonala, valamint jelentosen
javulhatna Gyomaendrod-Hunya-Kondoros kozuti kapcsolata. Mivel
a beruhazas tobb telepii!est is erint, ezert megvalosithato lenne egy
»lltepito onkormanyzati tarsulas'; mely lenyegesen nagyobb esellyel
nyCIjthat majd be palyazatokat.

Belviz VIII. potmunka elfogadasa

A DAOP-5.2. 1/A-II-2011-0010 a'lonosit6 szamu projekt megva
losulasa soran p6tmunka igeny merLilt fel.

- Nagy Sandor utca - Katona Jo'lsef utca (ateresz beepitese s'liik-
seges)

- Fazekasi ut (5 db vasbeton tamfal kiepitese sziikseges)
- Abc utca (vasbeton tamfal kiepitese sziikseges)
- Szabadsag utca (tisztit6akna, Meresz, tamfal beepitese)
- Banomkert (meder burkolas nadfeltores megakadalyo'lasara)
- F6 ut (Tamasi aron, Bartok B. Mvezetesek bekotese, folyoka-

rendszer kiepitese, Polanyi Mate utca 16 m zart csatornas'lakas'l
kiepitese)

A beruhazas osszkoltsege : 11. 493. 505 Ft.
A tamogatas merteke: lO. 344. 154 Ft
Sajat fOWlS: 1. 149.351 Ft
A kepvisel6-testiilet a sajat fon-as oss'leget a 2014. ev koltsegvete

seben a tartalekok kozott elkiilOniti.

Cimzetes fojegyzoi dm adomanyozasanak kezdemenyeze.:e

A kozszolgalati tisztviselokrol szolo tv. szabalyozza a dm'letes
fOjegY'l6i dm ad0111anyozasanak felteteleit. A dm adomanyo'lasat a
megyei, illetve a £Ovarosi kormanyhivatal liljan lehet ke'ldemenyezni,
akinek kotelessege ezutan a javaslatot (a jegyz6i s'lakmai szervezet
velemenyevel ellatva) a kozigazgatasi min6segpolitikaert es szemely
politikaert felel6s miniszterhe'l felterjeszteni.

A korabbi ciklusban (2004., 2006.) tobb alkalommal tortent kiser
let az akkori k<~pvise16-testiilet res'ler61 a dm adomanyo'lasara, de az
onkormanyzaton kivi.ili okok e'lt megsem tettek lehetove.

Varfi Andras egyeztetest folytatott a kozos onkormanyzati hivatal
polgarmestereivel, a kormanyhivatal politikai es szakmai vezet6ivel,
majd a Kepvisel6-testiilet tagjaival es kezdemenyezte a dmzetes £0
jegyzoi dm adomanyozasat.

A kepvise16-testiilet targyalta az e16terjesztest, meghallgatta a la
kossag koreb6l jelenlev6 hoz'las'l610t, majd a dijjal jaro anyagi vonzat
meghatarozasa neJktil fogadta a'lt el azzal a kitetelleJ, hogy ameny
nyiben a felterjes'ltes elfogadasra keriil, ugy egy kesobbi iilesen lesz
meghatarozva a dijjal jaro anyagi elismeres osszege.

Leh6czkine Timar Iren
Kepvise/6
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Hirek innen-onnan es hazunk tajar61

Tajekoztato az Endrodiek BarMi Kore
tagjai es szimpatizansai reszere!

Egyesiiletunk eves kozgyi.i!eset 2014. marcius 22-en szom
baton a szokott helyen (Bp. V. Alkotmany u. 9-11.) Alma Mater
Etteremben tartjuk. Varunk mindenkit nagy szeretettel. Resz
letek az lljsag kovetkez6 szamaban, iIIetve tagtarsaink reszere a
meghiv6levelben.

EBK vezet6sege

Felhivas!

Az 1964-ben az Endr6di Altalanos Iskolab61 elballagott oreg
diakok 50 eves talalkoz6jat elkezdhik megszervezni 2014. majus
9-en pentek estere. Kerunk minden kit, hogy maguk es ismer6
seik elerhet6seget sziveskedjenek kozolni. Szeretnenk emleke
zetesse tenni ezt az esemenyt, ezeft az iskola R6zsahegyi Nap
jahoz es az Endr6diek Barati Kore egyik legnagyobb endr6di
rendezvenyehez pr6baltunk kapcsol6dni. Megjegyezzuk meg,
hogy masnap az Endr6di hi9 lQO eves jubileuma es lljjaepite
se alkalmab61l1gynevezett HIDUNNEP lesz, es lehet6seg van a
Koroson setahaj6zasra is.

Szervez6k:
Feuerverkerne Balogh Irma 06-66-386-665
Lovaszne Habzda Iren 06-66-284-949
Szakalos Maria 06-30-358-5618
Timar Imre 06-20-942-9331

e-mail: tim;u:illlI.Q..y(,iJgmail,i;om

Kisfilm GyomaendrOdrol (folytatas a cimlapr61)

t6segeket a termeszetben, es a pezsg6 kulturalis eJetet. A klip vegiil
'7 percesre sikeredett, mely id6tartamba igyekeztem a lehet6 leg
tobb kepi informaci6t, hangulatot, eJmenyt belesi\riteni Gyoma
endr6dr61. A film lehetett volna akar masfel 6ras is, hiszen elegen
d6 felvetellel rendelkeztem; a mai felgyorsult vilagunkban azonban
csak roviclebb, latvanyos alkotasokkallehet felkelteni szeJes retegek
erdekl6deset.

Az image film a tag spektruma ellenere termeszetesen nem tar
talmazhat mindent, nem Idvan "Gyomaendr6d-kataI6gus" lenni,
hiszen egy nehany perces klip nem alkalmas dokumentarista dlok
megval6sitasara. Az alkot<1s egyfajta kedvcsinal6, a yaros sokszi
niiseget bemutat6 jelenetek eklektikus tarhaza. Erdemes azonban
felfedeznival6t hagyni az idelatogat6 szamara is, amikor hozzank
erkezik, ezert ahol a Idip veget er, a varossal val6 ismerkedes ott
folytat6dhat a val6sagban.

Az elkeszitesnel fontosnak tartottam, hogy az elerhet6 legmo
dernebb eszkozoket es technikakat alkalmazzam, melyek kivaJ6
kepmin6seget biztositanak. Amikor a film ben megjelen6 szeme
lyekr61, reszvev6kr61 keszitettem felveteleket, klilonos hangsulyt
helyeztem a hihet6segre. Ez megoldhat6 profi szineszeld(e1 is, de

Szabo Gabor es Barta Klara 2013. szeptember 21-en foga
dott egymasnak orok huseget a gyomai katolikus templomban.
Eletiiket kiserje Isten aldasa, szeretete.

GYOMAENDRODON, Tamasi Aron 13 sz. alatti haz el
ado. :ErdeldOdni: 06 30-705-1257 szamonlehet.

Haz"e~ad_6 Endrodon, Temet6 ut 14. sz. Erdeld6dni lehet: ~:~
meta ut 5. sz. alatt.

. ,------

ehelyett en val6di esemenyeket rogzitettem, meg a fLird6ben is az
epp ott strandol6kat kertem meg egy-egy je1ent leforgatasara.

A viz alatti felvetelek Klim6 Krisztian munldjat dicserik, aki
egyebkent sok mas rendezvenyen es helyszinen is jelen volt a "for
gatasok" soran, igy pI. a legi felvetelek elkeszitesenel is segedkezett.

Koszonom a segitseget mindazoknak, akik lehet6ve tettek, hogy
az alkotas letrejohessen, kOZLiliik j6 nehanyan visszakoszonnek a
felveteleken is.

Ana kernek minclenkit, hogy osszuk meg a filmet minel tobb
csatornan, kozossegi portalon, hogy a lehet6 legtobb emberhez el
jusson a felvetel, Vigylik messzire Gyomaenclr6d hiret!

Tovabbi gyomaendr6di filmjeimet a http://www.gyomaendrocl.
com/video es a http://wwvl..weigertimages.com/hu cimeken Jehet
megtekinteni.

J6 sz6rakozast kivanok l

Weigert J6zsef
lasd: kepek meg a 20. aldalall
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,,(sak az hal meg, akit elfelejtenek".

(saladja

A tiszteletadasnak, a I<egyeletnek es az elmulasnal< resze, de
egesze is al<l<or, ha olyan szemelyiseget tlsztelUnl< meg vele,
aid melt6 erre a boles emlel<eztetore.

lIyen EMBER volt Talan Matyas, aki hosszu elete saran pel
das szeretettel es hozzaertessel vegezte a rabizott feladatol<at,
sot idot es faradsagot nem sajnalva I<ereste is a I<ozosseg ja
vat szolgal6 tenni akarast. Erdeklodo, mindenben tajekozott,
nyUzsgo trpus volt. Alapft6 tagja a hfres Eneinek, es reszese a
legendas "Baratsag" futballcsapat sikereinek.

Nevet, rovid eletrajzat kerestem a "Gyomaendrodi ki-ki
csocta" cfma kiadvany nevjegyzekeben. Nines benne!? redig
kozel 500 fot tartalmaz6 ismert es ismeretlen peldakepel< ko
zott ott lenne a helye neki is! 0 is pelctakep volt, es az is ma
ract az endroctiek emlekezeteben, mert: ,,(sal< az hal meg, akit
elfelejtenek". Eisosarban tisztessegben, becsUletben, nepsze
rasegben jeleskedett. Szfvesen vallalt feladatot a "Takarekszo
vetkezetben" , segftette a "Varosunk" foly6irat megjelenesenek
hattermunkajat, es a lap terjeszteset. A sportszakosztaly ve
zetosegi tagjakent segftette a szervezest, a fiatalok kepzeset,
az utanp6tlas folyamatos biztosftasat. Szamtalan terUleten te
vekenykectett, es mindenUtt otthagyta j6tekony kezenyomat.
Haseges volt es az is maradt szUlovarosahoz. MegbeesUlt 10
kalpatri6ta maradt elete vegeig. Tiszteletet kapott, de actott is
azokt61, akik ismertek. Eisosorban a fiatalokt61.

Idosocto eveinek mulasaval, erejenek fogyatkozasaval egy
re nehezebben viselte el a kenyszera "pihenest". LegyengUlt
szervezetet kerekes szekbe kenyszerftette az egyre roml6
egeszsege. Egyenes gerineet lassan-Iassan meghajlftotta a te
hetetlen tetlenseg. Tuctata beszOl<UIt. Szervezete megadta ma
gM. Testileg, lelkileg elfogyott, kialuctt, mint a gyertya langja.

Az "Oszi Napsugar" az 0 szamara vegleg lenyugodott. EI
aluctt orokre. Szepen, esenctesen tavozott az elok sorab61. 92
evet adott neki a gondviselo Isten.

Draga emleket megorizzUk, szfvUnkben velUnk marad
orokke, mert:

uj kenyer Ize, lepergo konny s6ja,
orom-kdcdp,ils, Ielki I<aba-ko...
Isten aldjon! Te Icp,y vegso almunk,
s ivad€:kainkba szebb Jovo!

Tfmar Mate

lalan Matyas
(1921-2013)

f.lment egy legenda, egy kival6 sportember

SzliiOfold: Bolcso, mdjd kopors6!
Sarkcsillag a ncgy cgtaj feWI!'
AnYilllyelved billyogkcnt jelol!
Te Vil8Y a teli h6 s a lilvaszi zold,

A esalad, a volt bara
tok, ismerosok, decem
ber 3-an vetteI< vegso
buesut Talan Matyast61,
mindenki Matyi bacsija
t61, aid korosztalyanak
minden bizonnyal utols6
tagja volt.

,,(sak az hal meg, akit
elfelejtenel<" - 0lvashat6
a temetol< sfrkeresztjein,
a marvanyl<obol epftett
sfrok I<obe vesett frasat.
Az ut6dol<, a csaladta
gok hagyomfmyos es j6t

ismert feljegyzesei ezek. Szaval<ba foglalt boles emlekeztetok.

::' "':-' .',~.' "~ .~.~ , "",~, . " , :'--:,,' .' 'Benke Maria versei
Tavasz a telben ...

az evszakok, mint regen?
Miert nem esik a h6 telen?
Nem ertem, nem ertem",

Vecses, 2014, januar 3,

Ujevi kivansag

Csikorog a tel,
eljott az ev vege,
jegroppant6 tavasz,
mikor jossz mar vegre?

Zarjuk az 6evet,
megnyitjuk az lljat,
mit hoz nekunk megint?
A kivancsi kutat ...

Lesz-e beke. j6let
majd minden Embernek?
Nem fognak megfagyni
az ehes EMBEREK?

Ezernyi kerdes,
szomorusag mllnk"I",
Mikor lesz szeretet,
amit lelkunk ugy var?

Uram en Istenem!
Seg(ts, hogy jobb legyen.
Minden "szeker rudja"
szebb. jobb iranyt vegyen."

Seglts utra lelni.
rajta vegig menni."
Egeszseges hitte!
j6 kedvveillevetni!

Vecses. 2014,januar 1,

VIOk a szamit6gep elott ...

Ezernyi gondolat kavarog bennem,
mi mindent kellene rna meg tennem?
Csabit a google. kutatas, kereses.
sok-sok informaci6 felfedezes.

Szorfozok lelkesen az interneten.
Hirek, idojaras, s egyeb mas ismereten.
Mi6ta van, kevesebbet olvasok?
Nem hiszem, azert elgondolkodok...

A szamit6gep segit. konnyit az Eleten
megszunt a level, kepeslap - kapcsolat az eteren.
A szemelyes elmenyt e..mail nem p6tolja.
ha illatos level erkezne valakitol. az j6 volna ...

J6 a szamit6gep, segit. meg minden ...
szemelyes, bensoseges kapcsolat nincsen,
mint egy robot, a kepernyore meredek
felocsudok, kikapcsolom. Ez meredek!

Vecses, 2013. december 30.

Az idei tel enyhe,
a kismadar nem leli
a helyet benne,
csicsereg, feszket rak,
tavaszt erez,
a fak rugyet bontanak,
milyen tel ez?
Kozmondasok sora
jutott az eszembe:
"januar, febrllar, itt a nyar"
"nem eszi meg a kutya a telet.,,"
Mit higgyek? Tanacstalanul tekintgetek,.,
A termeszetet jarom,
milyen lesz a nyaron?
Kerdezem. csak ugy magamt61.
Most tel van, megis
megvalok a kalapt61.
Melegen slit a nap sugara,
arany fenye vetul a haz falara .. ,
Valtozik minden korottlink.
a valtozasnak mi Emberek orulUnk?
A termeszetben felborliit
az egyensuly!
Mit tegyek? - allok tanacstalanul."
Orulok is. mert kevesebb ti.izela fogy,
agg6dom is, a java mit hoz?
Milyen evszak jon?
Milyen a mostani?
Az eget kemlelem,
nem gyazom vallatni.
Miert nem egyen16ek?
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FEBRUARI MISER£ND FEBRUARI UNNEPEK

jbveteledre, Krisztus. Amint Anycid, a legtisztabb sziiz, karjaban vilt
tiged, az igaz vilagossagot is felajanlolt azokirt, akik a sotetsegben
ilnek, most mi is keziinkben tartjuk ezt a mindenki szamara lathaM
finyt is a te ragyogasodt61 megvilagositva elid sietiink, aki az igazi
finyessig vagy. A vilagossag, amely a viIagba jon, hogy megvilago
sitsol"l mind~n embert, megjbtt. .. Mindnyajan hozzad joviink, hogy
fenyedbe oltoztess minket, hogy az dreg Simeonnal mi is karunkba ve
gyiink, 6, orok, eleven finy. \fele egyiitl UjjOl1gUl1k az oroml61, dicsir6
himnuszt cnckeliink az !stennek, a vilagossag Atyjanak, aki megajan
dikozott minket az igaz finnyel, hogy kiragadjon a sbtitsigbol is el
toltson vilagossaggal. Amen."

EndrOd
vasarnap es unnepnap: 9 es 17 ora,

hetkoznap csutortok kivetelevel reggel fel 8

Gyoma
Vasarnap es i.innepnap 11 ora,
kedden es penteken 16 orakor

a plebani<in kialakitott kapolnaban

Hunya
Hetkoznap csi.itortok kivetelevel 17 ora, szombaton 17 orakor

vasarnapi eloesti mise, vasamap es i.innepnaplO ora

GYERTYASZENTELO BOLDOGASSZONY

Februar honap i.innepei kbzi.il a legismertebb a honap masodik
napjan unnepelt Gyertyaszentelo Boldogasszony i.innepe. Hivata
los latin neve: "Purificntio Beata :\-{mille Virgin is" azaz: Szuz Maria
tisztulasanak i.innepe. A mozesi ton·en)' ug)'anis eWirta, hogy el
soszi.ilott fiLL sZLiletese utan a neg)'venedik napon az anya tisztulasi
aldozatkent a templomban egy par gerlet vag)' galambfiokat kel
lett bemutasson. Kesobb az "Or bemutatasa" unnepekent emlitik
a misekonyveink, - de a m'pies elnevezes a legismertebb. Ilyenkor
ugyanis a hagyomany szerint a gyermeket bemutat6 anyat a rokon
sag ego faldyakkal. szovetnekeldeel kiserte a templomba.

Ennek emlekere az Egyhaz ezen a napon gyertyat szentel, amit
a hivek hazavisznek otthonaikba. Gyert)'at egettek a meg keresz
teletlen gyermekek mellett, hogy a ronto gonosz lelket tavol tart
sak tole. Szentelt gyertyat fogott az elsoaldoz6 gyermek az aJdozas
perceiben, es sok videken volt szokas, hogy az csklivoi szertartas
vegen a men)'asszony ego szentelt gyertyaval a kezeben, kereszt
anyja ldsereteben megkerulte a fool tart. Szentelt gyertyat egettek
vihar, "illamlas, jegeso idejen. Nagybeteg meJlett is ez vilagitott,
es a haldokl6k mellett Llgy imadkoztak, hogy a kezebe 5zentelt
gyertyat tettek. S vegul a felravatalozott halott kopors6ja mellett
is szentelt gyertyat gyLljtottak. mely egeszen a temetesig egett. A
szeged kornyeki tanyak nepe Llgy tartja, ha szenteleskor nem alszik
el a gyertya, aldeor j6 meztermes lesz. Ez utalas a gyertya viaszara.
Kiszombori meheszek ezen a napon vegigsoprik a kaptarokat, hogy
meheik bosegesen mezeJjenek. Ugyancsak kiszombori asszonyok a
szentelesrol hazaerve, a gyertyab61 egy csipetnyit a kilincsre szok
tak tenni, hogy mindig bekesseg legyen a haznal. Megveregetik vele
a gyumolcsfakat is, hogy szepen teremjenek.

A szentelt gyertya tehat vegig kiserte a katolikus ember eletet a
bolcsotol a sirig. Mi volt mindennek a jelentese? A gyertya a kato
Iileus liturgiaban Krisztlls-szimb6Ium. "En vagyok a vilag vilagos
saga" - mondta Jezus. es bennunket, keresztenyeket is ana tanitott,
hogy tanusagtevo eletunk altai vilagitsuuk a bLin altaI sotette lett
vilagban. S ez a szentelmeny, a szentelt gyertya, amit egesz evben
ott orzi.il1k lakasainkban, es imadsagaink alkalmaval meggyLljtllnk,
ene emlekeztet bennunket.

Szent Szofroniusz keleti egyhazatya imadsaga Gyertyaszentelo
Boldogasszony unnepere:

"Mindnyajan eled siettiink, Krisztus, akik oszintin is milysiges
h6dolattal imadjuk misztiriumodat; brbmmel eltelvc sietiink feledoo.
Mcggyujtott gyertyat visziink, isteni ragyogasod szimb6lumat. Neked
koszonhetjiik, hogy ragyog az egesz teremtis, s6t orok finy onti el,
ami szetsz61ja a bUn sotetsegit. Ezek az ego gyertyak azonban fokipp
annak a belso ragyogasnak a jelkipei, amel/yel fel akarunk kesziilni

2. vasarnap:
3. hetf6:
5. szerda:
6. cslitortok:
8. szombat:
9. vasarnap:

10. hetf6:
11. kedd:
14. pentek:
16. vasarnap:
17. hetf6:
21. pentek:
22. szombat:
23. vasarnap:
24. hetf6:

Gyertyaszente16 Boldogasszony
Szent Balazs plispok es vertanLl
Szent Agota sziiz, vertanLI
Miki Szent Pal es tarsai japan vertanuk
Emiliani Szent Jeromos
Evkozi 5. vasarnap
Szent Skolasztika szuz
A Lourdes-i Boldogsagos Sziiz Maria
~zent Cirill es Metod Europa tarsvedoszentjei
Evkozi6. vasarnap
A Szervita rend het szent alapitoja
Damiani Szent Peter plispok, egyhaztanit6
Szent Peter apostol szekfoglalasa
Evkozi 7. vasarnap
Szent Matyas apostol
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Pusztulo ertekeink
- a hunyai Hegedus tanya -

apostol (februar 24.)

Nem szerepel a
12 apostol nevsoni
ban. Judas helyebe
valasztotta a tizen
egy apostol a 72 ta
nitvany k6ziil, azok
k6ziil, akik mindve
gig egyiitt voltak az
Urral, mert igy lett
letszamuk ujra teljes.
Sorshtizas d6nt6tte
el megvalasztasat.
~egvalasztasat resz·
letesen olvashaijuk
az Apostolok Csele
kedeteiben (ApCsel

1,15-26).
Egy ideig Judeaban, Eti6piaban es Antiochiaban

teritett. ~{ik6deser61, hithirdeteser61 nem sokat tu
dunk Regi irasok szerint a Kolchisz tartomanybeli
Szebasztopol vlirosaban keresztre feszitettek, vagy cgy
masik valtozat szerint megkOveztek, majd barddal k
fejeztek.

Ereklyeinek egy resze, Szent Ilona csaszame segit
segevel Trier varosba keriiltek, itt a varos ved6szentje
nek tisztelik meg manapsag is. Az ereklye t6bbi resze
R6maban a S. ~aria ~aggiore-templombannyugszik.

Szent ~atyas a szab6k, a cukraszok, a kovacsok
ved6szenije. Szekercevel, vertanusaganak. eszk6zevel
a kezeben szoktak abrazolni. A nepi hagyomany en
nek nyoman alakitotta ki a ,jegt6res" tavaszi sz6lasat:
"Jegt6r6 ~atyas ha nem talal jeget, majd hoz."

(Ivanyi Ldszl6: 200 eves az Endr6di
Szent Imre templom)

Melyik a legregebbi haz a faluban? 
kerdezteJ< mar sokan. Ha erre a kerdesre
akarunk felelni, akkor az lijabb bekota lit
eszaki oldah\n, a Kondoros-volgy esza
ki partjan kell keresni a vaJaszt. Es meg is
taIaljuk: az itt a1l6 harom epiilet koziil a
legnyugatabbra talalhat6 egykori Hegedus
tanya a keresett epiilet.

A Pinter dul6 kozepvonala es a Pinter
SOl' altai bezart teriileten teri.ilt el az 1800-as
evek elsa feleben Hegedus Janos 48 kataszt
n\lis hold fOldje. Eleinte bizonyosan csak
egy kisebb epitmeny allhatott a fold koze
pen, majd a parasztsag es igy a sajeit gazda
sag megerasodese reven kialakult egy tobb
epiiletbal all6 tanyagazdasag, ami a kb.
1860-ban kesziilt masodik katonai felmere
sen fel is tunik. Hegedus Janos 1841-es ha
h\.lM kovetaen a teriilet megoszlott harom
fia - Imre, Istvan es Janos - kozott. Mivel a
terkepen egy egyseg szerepel, igy feltetelez
hetjiik, hogy a harom fiu ekkor meg kozo
sen gazdalkodott Kis Kondoroson. Ha az

abrazolt gazdasagot alaposabban megvizs
galjuk, eszrevehetjiik, hogy bizony az udvar
delnyugati csiicskeben leva mellekepiilet
azonos a rna is a1l6 epiilettel.

Az I883-ban kesztilt kataszteri felmere
sen a fold mar tenylegesen szet volt mer
ve. A nagy gazdasag e1tiint, csak a ket deli'
mellekepiilet maradt meg: ezeket ekkorra
kibavitettek es tanyakent hasznaltak. A sza
zadfordul6 kornyeken a kelet felali tanyat
lijjaepitettek, igy mar csak a mai, nyugati
oldalon leva epiilet maradt az egykori gaz
dasag utols6 nyoma.

I840-es, 50-es evektal kezdve a csaladi
fOldek apr6z6dasa miatt - ahogy oly sok
endradi fiatal par - kb. I880-ban Hegedus
Istvan (H. Imre fia) es neje Denicska Maria
is kikoltozott csah\dostul. Az eddig tires ta
nya megtelt alland6 elettel. 1896-ban fiuk,
Mihaly felesegiil vette D. Timar Emerenci
at, majd 1897 es 1919-kozott 12 gyermek
kel gyarapodott a csahid. Elkepzelhetjiik,
milyen mozgalmas lehetett ekkor az elet

a volgy partjan! Az
,--------,---,---,------,---,---,---,---,---,---,--"..",.....,...,.-=1 1923-as osszeiras

szerint meg negy ge
neraci6 elt egyszerre
a kis tanyaban! Az
I920-as evek soran
lij hazszamtablM
kap a haz, a 123
ast, ugyanis a mar
Kondorostanyanak
nevezett tanyakoz
pont teriileten meg-

"'-='-"=........,"'-""'""""""'~

alakitjak Endrad IV. keriiletet.
A masodik vilaghaboru kitoreseig a

gyerekek meghazasodtak. Aztan a habo
rli alatt egyik hadiozvegy lanyuk hazakol
tozott harom hadiarvajaval. Az 1950-es
evekben a nagysziilak meghaltak, unoldik
elkeriiltek. Mar csak b\nyuk eJt itt egyediil
1973-ig. Ekkor ujrahazasodott, es az oreg
hazik6t e1adta. Innental a haz es a csalad
sorsa kiilonvalt.

Nagy valtozasok szemtanuja volt ez a
haz! Amint 150 ev alatt az ideiglenesen
lakott puszta fokozatosan megtelt dolgos,
derek csaladokkal, a tanyak gyarapodtak,
majd a kozeleben egyszer csak el6termett
elaszor egy templomtorony, aztan egy ta
nyakozpont, vegiil egy egesz falu. Aztan
elindult a folyamat visszafele: a kornyekbe
Ii tanyak lassacskan eltuntek, a falu fogyni
kezdett. ..

XXI. szazad kezdeten meg mindig ott
alit a parton... egeszen 2013/14 teIeig. No
vember vegen egyszer csak elkezdtek fogy
ni a cserepek... A fiatal, anyagi eravel meg
nem rendelkeza leszarmazottnak nines le
hetasege megmenteni a csaladi es a hunyai
identitas erne fontos elemet, igy hat keny
telen tehetetleniil vegignezni, amint Kis
Kondoros puszta, a 150 evvel ezel6tti ida
szak utols6 emleke is az eke ala keriil...

De nem nyugszik: ir r61a egy cikket, a
meg eredeti hazszamtableit es a tisztaszoba
ablakot megszerzi, negy-ot darab valyoggal
egyetemben. Legalabb ennyi maradjon...

Hegedus Bence



·.. a kozel 90 eves Gyomaendrodi Onkentes Tuzolto Egyesiilet
elnoke

Patinas rendezvenyre sz61t a meghiv6. A Gyomaendr6d Varos
Tiizolt6 Egyeslilet hagyomanyteremta Tiizolt6baJlai linnepelte az
Djevet s buesuztatta az 6evet az endradi varosreszen, a Hidfa et
teremben.

1<itiin6 hangulat, telt haz, kival6 etelek, italok, els6rendu sza
kacsteljesitmeny, tombola, tuzijatek, zene, tane minden mi a mulat
saghoz kell. Elismeres illeti az etterem dolgoz6it a j6 helytallasert, a
szinvonalas rendezvenyert.

A hazigazda f6szervezak egyike Marjalaki J6zsef, aki elismert
penziigyi szakember, az Endradi Takarekszovetkezet kirendeltseg
vezetaje, emellett az onkentes tiizolt6 egyesiilet elnoke 2013 febru
arjMol, s 6 maga is gyakorl6 onkentes tUzolt6.

Vele beszelgetiink ket nappal kes6bb, mar 2014-ben, errol a ne
lTIeS "hobby"-jar61, s az egyesiiletral.

- ZsUfolt volt az ev? - kerdezem. Reszben utalva az okt6ber vegi
raktartLizre is, mely azert mindenkit megrazott, akivel beszeltem.

- Igen, altalanos iskolai, gyermeknapi bemutatok, szakmai nyilt
nap, tuzolt6nap, a Vidra janisi ment6esoport akei6jaban val6 resz
vete!, hogy nehanyat emlitsek a tarsadalmi, ismerteta programok
b61, gyakorlatokb61s termeszetesen az ipartelepi raktartuznel az
onkentes tiizolt6k is segitettek a mentest a hivatasosakkal egyLitt.

- Mit kelt tudni a helyi tiizolt6sagr61 roviden, milyen szerve
zetben dolgozik az onkentes tuzolt6 egyesiilet, mennyi a riasztasi
id6? - kerdezem.

- Jelenleg ket szervezet van. Egy hivatasosos onkormanyzati
tiizolt6 szervezet, melynek paranesnoka Omiliak Csaba 11 hivata- .
sos tiizolt6val, alland6 iigyelettel. Ezt a professzionalis tiizolt6sagot
segiti, egesziti ki az onkentes tLizolt6 egyesiilet kiilonbozo teehnikai
eszkozokkel, felszerelesekkel es emberi er6vel. A hivatasos allo
many minden tagja egyben az onkentes tuzolt6 egyesiiletnek is tag
ja, jelenlegi tagletszamunk 40 fa. Riasztast k6vet6en nyolc pereen
beWl menetkeszen el kell hagyni a tUzolt6laktanyat.

- Miert van szukseg ket szervezetre, s melyek az onkentes egye
sulet eeljai?

- Sokaig esak onkentes tUzolt6 egyesiilet letezett, par eve alakult
meg ismet a hivatasos szervezet. Az onkentes tiizolt6 egyesiiletnek
nagy hagyomanya van a telepulesen. 1926-ban alapitottak, s az
egyeslilet n6ta kulonboz6 id6szakokban valtakoz6 intenzitassa,J,
felszereltseggel es letszammal dolgozott, d.e folytatl1l tudta teve
kenyseget ugy a masodik vihighaboru, mint a rendszervaltast ko
vetoen is. Az egyeslilet fennaltasa soran elodeink tobbszor vegeztek
el6kelO helyen orszagos es megyei versenyeken.

Az egyeslilet fO celja, hogy az onkentes tuzolt6 hagyomanyo
kat folytatva segitse a tiizolt6sagot a tuzvedelemmel kapesolatos
feladatok megval6sitasaban: megsz6litani az embereket, felhivni
figyelmiiket a tuzvedelem fontossagara s nevelni a fiatalokat a tUz
megelozesheZ szukseges ismeretek megszerzesere s betartasara, es
reszt venni a keletkezett tiizek oltasaban.

- Hogyan lesz valaki tuzoIt6? Hogyan erezteI kesztetest? - ker
dezem.

- Harom eve lettem megszallott, elvegeztem a 40 6nis tuzolt6
tanfolyamot, s bekapesol6dtam a feladatokba szamos gyakorlaton,
bemutat6n, aktiv tiizeset mentesenel yettem reszt, mig tavaly febru
arban az egyeslilet eInokeve valasztottak - valaszolja.

Nagyszerii eladei, peldakepei voltaic. Dinya Laci bacsi a ki
lenevenes evekben toltotte be az elnoki tisztet, majd ezt kovet6en
hosszu evekjg Farkasinszki Sandor, ilIetve 2007"t61 Szilagyi Sandor

volt az egyeslilet elnoke. A tuzolt6 paranesnok pedig kozel harmine
even keresztul Timar Vince volt.

- Mit kell tudni Marjalaki J6zsefr61, a maganemberrol, ha van
ilyen" .

- Edesapam Gyoman, edesanyam Endradon, en Mezotllron
sziilettem. Gyomaendradon jartam gimnaziumba, majd Godoll6n
a Szent Istvan Egyetemen vegeztem gazdasagi agrarmernok, penz
iigy-szamvitel szakon. Az Endr6d es Videke Takarekszovetkezetnel
tiz eve dolgozom, kilene eve a helyi kirendeltseg vezetojekent.

Szeretem a teleplilest, az itteni videket, az embereket. A helyi
lovas rendezvenyek szervezeseben jeleskedtem evekig, most is szi
vesen lovagolok kikapesol6daskent.

. - Visszaterve az i)nkentes tlizoltasra. Ezt ti felvallaljatok, azert
onkentes, de latni idonkent dokumentumfilmeken a esalad felteset.
Nalatok mit erez edesanyad e kuldetesed kapesan, ha tuz van?

- Osszerezzen - mondja, - s ebben az egy sz6ban minden benne
wn. .

- Wgiil zaraskent a jelenlegi feltetelekrol, ha mondanal par sz6t.
Nyugodtan alhatunk?

- Az elmUlt at-hat evben megujult a tuzolt6sag, 2008 vegen
ona1l6 mtikbdesi teriilettel kezdte meg mukodeset a Hunyai, Csar
daszallasi, Gyomaendrodi Onkentes TuzoIt6sag. Nagy tamogatast
nylljtottak ehhez a gyomaendradi, hunyai, esardaszalhisi onkor
manyzatok kepviseI6-testi.iletei. Az elmult ot evben a tuzoIt6sag
fejlesztettc eszkozeit, llj tiizolt6aut6 beszerzesere is sor keriiIt Ne
metorszagb61, valamint a laktanya felujitasar, tUzolt6 szakfelsze
relesek vasar!<isat sikeriilt megbldani, onkonnanyzati es paly<izati
penzekb6I.

A tuzoltasra val6 felkesziiles koltseges feladat, eszkozokon kivul
a ruhak, felszerelesek stb. beszerzese nem !<is penz, az egyesiilet a
tagdijakb61 es tamogatasokb6l tartja fenn magat.

Koszonet mindenkinek, aid az ad6ja egy szazalekar az onkentes
tUzoIt6 egyesuletnek ajanlotta s ajanlja fel, valamint minden ado
manyoz6nak, igy kiilon a Gyomaendr6di Kepvise16-testiiletnek,
mely 2GB-ban 500 ezer forinttal tamogatta az egyesiilet mukode
set.

A tiizolt6sag es a [uzolt6 egyesiilet szoros egyiittmukodesben
dolgozik tovabb, melynek tagjai szeretnek a jov6ben is a lakossag
erdekeben folytatni azt a munkat, amit az elodeik immar kozel 90
eve faradhatatlanul vegeztek ...

- Melyek a kozvetlen szemelyes terveid ebben, s Gyomaendr6
don a jov6ben?

- Hogy hasznossa tegyem magam - volt az szereny valasz.
Dgy legyen, s kiva nom mindnyajunknak, sok ilyen ember en)

sitse a telepiilest, a koz erdekeben.
Dr. Varju Laszl6
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Deese
(Geysea, Geieha 1138. Deehe 1403. Deeheze 1425.

Deeze 1528. 1558. Deehije 1561.)

Endrod es Szarvas kozt aUott. Hajdan Maraz, Tolgy, Endrod,
Kondoros es Halasztelek falvakkal volt hataros.

Nevet Deese nevu tulajdonoscit61 vagy lakosat61 vette. - E nevet)
utols6 fejedelmiink es 2 jeles kiralyunk nevet, eredetiJeg Gyeicsa
nak (s nem Gezanak) ejtettek ki, de ut6bb a magyar nyelv hangtor
venyei szerint Gyeicse, Gyeese s vegre Deese lett belOle.

Nepes, kiralyi birtok volt Deese mar a XII. szazad elejen. II.
Bela kiraly 1138-ban 16 itt lak6 szolgcit rendelt a domosi egyhaz
szolgalatara s kiilonosen kotelezi oket, hogy a damagi szolgakkal
egyiitt 25 eseber mareznak nevezett sort adjanak. Ezenkiviil 4 sza
bad jobbagy 16hciton) fegyveresen szolgalta a prepostot.

1403-1566, a gyulai uradalom tartozeka volt. Csak egy izben
tesznek nemi esekely kiserletet, hogy ettol elszakitsak. 1510-ben az
aradi kaptalan tiltakozik elfoglaJasa ellen, de sikerteleniiI.

1425-ben emlitik a Szentjanosr61 idevezeto s a gyoma-egei ha
tart metszo utat. 1468-ban pedig azt, hogy Mezo-Sopron megta
madasaban 15 deesei jobbagy vett reszt.

Midon a gyulai uradalmat Corvin Janos birta) Deesen kisebb
rangu gazdatisztet tartott. I1yen volt 1497-ben Andras, nem nemes
ember, 1498-ban Kis Imre. Ennek vezetese alatt 51 deesei jobbagy
vonult ki a doncittornyaiak ellen. Ket ev mlilva hasonl6 banas
m6dr61 tettek panaszt a deeseiek, mert allitasuk szerint a simai
jobbagyok foldesuraik rendeletebol szamos szarvasmarhat es ju
hot, tovabba 100 menesbeli lovat, me!yek Mag6esy Marton gyulai
alvarnagyei voltak, erovel citkergettek a Korozson, ugy hogy a nagy,
eros hajtas kozben sok j6szag a Korozsbe fltlt. - Maskor pedig,
midon a deesei esik6sok es jobbagyok a j6szagokat a Korozson
itattak, a simaiak a j6szagokat behajtottak es esak birsagert adtak
vissza.

Brandenburgi Gyorgy koraban Deese hilon gazdasagi pont
ta kezdett fejlOdni. Itt volt az uradalmi menes, s 1525-ben kiilOn
majorhazat epitettek itt. Vamja (mely mar 1403-ban letezett 1525
ben aranylag eleg sokat, 13 frtot es 75 denart (a bekesi ugyanak
kor esak 9 frtot es 20 denart) jovedelmezett. Itt vonult keresztiil a
buda-lippai ut s igy tortent, hogy pI. 1530-ban Czibak Imre Buda
1'61 Gyula fele jovet, Deesen megy keresztiil, 1528-ban a deesei bir6
kozvetiti a leveleket Gyula es Buda kozt s 1532-ben Zapolyai Janos
Lippar61 Buda fele menet Deesen ebedelt.

A XVI. szazadban Bekes es Gyula utan Deese volt megyenk
legnepesebb s legvagyonosabb helye.

- Mar 1526-ban Gyula es Bekes utan 0 kovetkezik a hadi ad6£1
zetesben (31 frttal). 1552-ben 64, 1553-ban 58, 1556-ban 80,1560
ban 132, 1562-ben 140, 1564-ben 118 kapu utan ad6ztak lakosai.

1553-ban valami baj volt a faluban, mert nemesak a kapuszam
szallott Ie, hanem a fiistpenz is esak 31 frtot tett ki) holott ez 1559- .
ben Torok Mihaly bir6saga idejen 84 frtra rugott.

Terjedelmes hataran a lakossag szorgalmasan uzte a fOldmu
velest. 1554-ben 250 kalangya es 11 keve bLlZat, tovabba 17 gyulai
kobol buzcit fizetett kileneed fejeben (tobbet, mint Bekes!) 1562
ben pedig 83 gazdanak 777 1/2 kalangya s 4000 vontat6 buzaja, 910
vontat6 arpaja termett.

Kotelesek lettek volna a fOldesur szamara is szantani, vetni s
kaszaIni, robotolni, de nines adatunk rea, hogy val6ban kenyszeri
tettek volna oket erre.

1557-58-ban a torok defterdar 65 (60 regi, 5 uj) hazat jegyez fol
Deesen. Hat evve! kesobb 170 nevszerint folsorolt esaIadot szami
tanak itt ossze, ugy hogy a lakossag mintegy 855 fOre rLlgott.

A nep vagyonossaganak megfelelOleg a lelkeszi javadalom is az
elsok koze tartozott. Papja 1552-ben 5 frtot lett volna koteles £1zet
ni a trienti zsinatra utaz6 kovet szamara.

A torok uralom idejeben lakosai el6szor is vallast vaItoztattak.
Papjuk, blyvedi Gergely 1569-ben mar ott szerepel a nagyvaradi

reformatus zsinat hatarozatainak alair6i kozt.
Nemsokara uj foldesurat is kapott. 1572-ben a kiraly Szenasy

Istvannak ajandekozta. 1573-ban be is iktattak birtokaba. Jelen volt
az Eger varosaban tortent iktatason Kis Tamas bir6 es meg 2 deesei
lakos. Szenasy 1578-ban meghalt s ekkor orokosei 1300 frtert za
logba veszik Deeset a szepesi kiralyi kamarat6I. 1590-ben Rak6ezy
Zsigmond egri kapitany az egri val' szamara visszavaltotta, de par
ev mulva Baresay Janos egri alkapitany, Szenasy Judit ferje, megint
zalogba vette 2000 rhenus frtert, s hogy egy hamar vissza ne vegyek
tole, 1595-ben Mcityas fohereeg kozbenjarasara meg 2000 frtot £1
zetett ra az elObbi zalogosszegre s igy osszesen 4000 rhenus (3200
magyar) frtban lekotve birta.

Kar volt annyira iigyekezni. Egy ev mulva nem ert Deese 1000
frtot sem, mert semmive tette a tatar. 1665 el6tt Baresay Janos uno
kaja Frater II. Istvan mint pusztcit adta haszonberbe a halasztelki
e!mek. Egyhazanak teglait pedig szethordatta a torok.

A XVIII. szazadban mar a beesiiletes nevet sem tudtak, ha
nem esak Deesnek hivtak (rna is ugy hivjak). Azonkiviil a gyulai
uradalorn, hogy tobb haszonbert kapjon erte, hatarcit ket reszre
szakitotta. 1730-ban a nagy-deesei pusztcit Barbirovoes Tivadar, a
kis-deeseit Prentics Ferenc es Krist6fbereltek. A keleti reszbol egy
reszt 1731-ben az ujonnan te!epiilt Endrodnek adtak, de a tobbi,
legnagyobb reszt kesobb, 1751-ben, Szarvas hatarahoz esatoltak.

Dr. Karacsonyi Jelnos: Bekesvarmegye tortenete II. kotet (1896)

.m------
A k6zepkori Deese templomanak alaprajza.

Merete: 12,45 x 6 m. Alapteriilet: 74,7 m2

._..=~-=-=-
() II m

Deese, asatasok soran sirb6l el6keriilt bv

Kepillusztraci6k; Szatmari Imre: Bekes megye kbzepkori templomai
(Bekesesaba, 2005)
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aromkiraly jaras

Az endr6di nepszokasok kozU/ kiemelkednek a katolikus
vallashoz kOt6d6 dramatikus jatekok. A teli Dnnepkor Jezus
var6 jatekai az 1950-es evekig nepszerO es gyakorlott szo
kasok voltak Endr6d6n es tanyavilagaban. A serdU/6 fitJkb61
all6 betlehemes es h8.romkiralyjar6 csoportok rendDletlenU/
jartak a karacsony es a vizkereszt id6szakaban a csalado
kat. A betlehemes jatek endr6di valtozatat Vaszk6 Iren ta
nam6 gyOjt6tte ossze, mig a h8.romkiraly-jarast Beck Zoltan
Mkescsabai tanar irta Ie es k6zolte Bekes megye nepszo-

-kasai eimO kOteteben.

A vallasellenes diktatura idejen a jatekot nem neztek j6
szemmel az "elvtarsak", igy hamarosan megritkultak a Je
zus szuleteset hirdetO betlehemesek, es az 6r6mhirt hoz6
haromkiralyok. A feledesbe meruit sz6veg lejegyzese es a
dallam r6gzitese nem volt egyszeru feladat. Vaszk6 Irennek
a Nemetorszagban el6 Bella ,Janos fest6muvesz segitett a
dallamok felidezeseben. A magn6szalagokra felenekelt dal
sZ6vegek, majd csak 1982-ben elevenedtek meg, amikor az
Endr6di Tajhazban el6adtiflk 6ket. A rendszer meg mindig
felt ezektOl a nepi ajtatosl<od6 jatekokt61, es csak egy kis fur
fang segithette a szervez6ket abban, hogy nem tiltottak be
az el6adast. A nez61< soraba ultetett Tabori Gy6rgy megyei
·muzeumigazgat6 es meg neMny j6indulatu k6zismert sze
mely jelenlete gatolta az akkori hatalom kepvisel6it abban,
hogy megakadalyozzak a nepszokas feleleveniteset. Ez az
1982-es tajhazas el6adas volt azendr6di vallasi gy6keru
nepszokasok ujjaszuletesenek a datuma.

A rendszer az 1980-as evek vegere lazulni kezdett, es
latsz61ag elnez6bbe vaIt a "Horthy-rendszer" parasztjainak
"gyermeteg jatekaival" szemben is. Azutan egy hosszabb
szunet k6vetkezett. A rendszervaltozas utan az iskolakban,
6vodakban ujra megjelentek a karacsonyi nepi dramatikus
jatekok valtozatai. A Jezus nelkuli feny6unnepeken esetle
nUl hatottak a betlehemezo gyermekek eloadasai. A szin
padias eszk6z6kkel megWzdelt musorszamok nem tudtak
atadni az 6r6mhili, hiszen Jezus kimondatlanul is szamuzve
volt ezekbol"az unnepsegekb61.

z Endrodi Nephazban

Az Endrodi Tajh8.zban az 1982-ben megkezdett hagyo
manyorzest kezdtOk folytatni a 2000. evtol. Dr. Denes Zol
tan ujirazi pleb8.nos segitett a gyermekcsoportok szerveze
seben. A dramatikus nepszokas ujra visszakerOlt eredeti
helyszinere a csaladi hazba. Ezutan az evet mindig a teli
unnepk6r jatekainak felelevenitesevel k6sz6nt6ttuk a vizke
reszti idoszakban. Ujra felfedeztOk, ami a mienk, amit 6vni,
gondozni es megmutatni kell. Nehany eve a vizkereszti un
nepsegunket az Endrodi Nephazba kellett athelyezni, mert
olyan nagyszamu erdekl6do es olyan sokszereplos csopor
tok erkeztek, hogy mar a tajh8.z nagy szobaja kicsinek bizo
nyult. Az6ta ez a helyszfne az endr6di teli unnepk6r hagyo
manyait felelevenitO rendezvenyunknek.

Az iden januar 11-en tartottuk meg hagyomanyorz6 mu
sorunkat, ahol a helyi gyermekcsoport mel lett Ujirazr61 es
Komadib61 erkeztek fellepok. A Nephaz emeleti terme zsu
folasig telt az erdekl6d6kkeL Elosz6r az ujirazi 6vodasok
betlehemes jatekat lathattuk, majd Dr. Bartha Elek egyetemi
tanar, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese a vizkereszt
t6rteneti emlekeirol es az unnep jelent6seger61 tajekoztatta
a hallgat6sagot. A Komadib61 erkezett Csicseribors6 Citera
zenekar karacsonyi dalokb61 6sszeallitott musora k6vetke
zett. A citerasz6 a karacsony meghitt hangulat8.t varazsolta
a terembe. A Komadi Fogyatekos Otthon lak6inak meghat6

"betlehemi j8.teka k6vetkezett. A serult emberek 6szinte Je
zusvar6 hite besugarozta az egesz termet. A meghat6 mu
SOl' magaval ragadta a nezoket es a k6z6s enekles mindenki
szfvebe elhozta a megszuletett megvalt6 uzenetet. A hunyai
es gyomaendrodi gyerekek egyik "kincsunket", az endrodi
Mromkiraly-jarast mutattak be. Az unnepseg veg~n Dr. De
nes Zoltan kanonok ur megaldotta es megszentelte a hazat
es minden vendeget. Az Endrodi TajMz kemencejeben sUit
endr6di kelt tesztaval megvendegelve k6sz6ntUk meg felle
poinknek a meghat6 musorokat. Bizva abban, hogy j6vore
ugyanigy kezdhetjuk az ujevet, k6sz6nWnk el vendegeink
tol.
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A gyomai reformatus vallasu lakossag ki- es behazasodasi szokasai 1780-1830 kozott - III. resz

uj helyre kbltbzbtt, Gyomaendrad, Fa ut 56/1 sz. ala.

~ Tisztelt Fogad6ink!~
Ezuton tajekoztatom Onbket, hogy a

van 36 eszt. vette Vanyai lakos Darvasi
Mihaly 21 eszt. hajadon leanyat Rebe
kat.

1816. november 20. Ide val6 szOle
tesu Antal Janos de obsittya (katonai
szolgalatb61 elbocsajt6 level, nemeWI
abschied) szerent Csombordi Janos 34
eszt. vette Turkevi lakos Katona Samu
el 24 eszt.hajadon leanyat Juditot.

1817. januar 20. Vanyai lakos ozv.
Szoke Janos vette Putnoki Mihaly arva
hajadon leanyat 23 eszt. Juditot.

1817. dec. 10. Korozs-Tarcsai lakos
ozvegy Gyaraki Andras 56 eszt. vet
te Korozs-Ladanyi lakos ma itt lakos
Boczonadi Sandor ozvegyet Vanyai
Katat 50 eszt.

1819. aprilis 7. Ozvegy Beko Janos
vette nehai Debellasi (Torontalvasarhely
- ma Debeljacsa a Bansagban, Szerbia
terOleten) lakos Monoki Janos ozvegyet
Marton Erzsebetet (ide Debeljacsara a
18-19. sz. fordul6jan Wbb csalad tele
pOlt Ie Gyomar61).

1819. dec. 29. Csejti lakos ozvegy
Boszormenyi Mihaly 33 eszt. vette Le
leszi Istvan hajadon leanyat 21 eszt.
Erzsebetet. (Az endrodi hatarba tartoz6
Csejt kerteszkozseg lakosai reszben
reformatusok voltak s Gyomahoz tar
toztak egyhazilag, mint leanyegyhaz.)

1828. majus 16. Csejten mint
filiamban lakos Gyoman Bir6 Peternel
lakozott Bir6 Imret 20 eszt. eskettem
Csejti lakos Tolnai Istvan hajadon lea
nyaval 18 eszt. Saraval.

A gyomaiak ki- es behazasoda
sai leginkabb Mezoturral, Turkevevel
(folduton 16 km.) Devavanyaval voltak
a legintenzivebbek. Kisebb aranyban
Korostarcsa es Mez6bereny ref. vall.
magyar lakossaga szerepelt meg a par
valasztasban.

Cs. Szab6 Istvan

lott6z6

ras 56 eszt. gyomai lakos vette Vanyai
lakos Szilagyi Istvan ozvegyet Szucs
Katat aki 47 eszt.

1812. okt6ber 28. Ozvegy
Korozsparti Kiseri Szab6 Istvan 44
eszt. vette Vanyai lakos Marjai Janos
arva hajadon leanyat 24 eszt. Sarat.

1812. november 25. Tur6cz Varme
gyebe Jantyan helysegbe val6 Magyari
Mihaly mesternel legeny, varga legeny
Kollarik Janos 27 eszt. evangelikus val
lasu vette helybeli Szantai Janos haja-
don leanyat 17 eszt. M~riat. .

1813. januar 20. Ozvegy Abranyi
. Szucs Mihaly 36 eszt. vette felesegOI
(Tisza)Csegei lakos itt szolgal6 leanyat
Petze Janos 20 eszt. leanyat. Borbarat.

1813. majus 12. Nemes Veszprem
Varmegyebe TapolczaWi szOletesu
most itt Gyoman lakos kalapos m~s

ter 26 eszt. Szoke Istvan vette Kis-Uj
Szallasi lakos Kotsis Janos ozvegyet
Nagy Sarat. .

1813. okt. 20. TUrkevibe val6 most
itten Gyoman Szaniszlai Gyorgynel
szolgal6 ozvegy Nagy Janos 60 eszt.
vette Juhasz Mihaly ozvegyet Csabuly
Sarat 60 eszt.

1814. dec. 18. Tarcsai lakos ozvegy
Szentesi Janos 60 eszt. vette gyomai
lakos Fekete Gyorgy ozveget 44 eszt.
Gillanyi Juditot 44 eszt.

1814. dec. 28. Kolompar J6zsef 23
eszt. ujj magyar vette Turkevi lakos
Suki Janos ujj magyar hajadon leanyat
19 eszt. Annat.

1815. majus 7. Zsakara val6 Szan
t6 Istvan 21 eszt. vette helybeli lakos
Brotzk6 Mate ozvegyet Emodi Katat 26
eszt.

1815. jun. 18. Gomor varmegyebe
Hrivno helysegebe val6 evang. vallasu
Hrivnak Istvan 19 eszt. vette J6zsik Pal
gyomai lakos 18 eszt. leanyat Rebekat.

1815. november 22. Kun Ferenc 60
eszt. vette Turkevi lakos Peter Istvan
ozvegyet 62 eszt.
Olajos Annat.

1815. dec. 27.
Ozvegy Csap6 Ja
nos helybeli oreg
gazda 46 eszt. vet
te Vanyai Lakos
Barabas Gaspar
ozvegyet 36 eszt.
Nagy Erzsebetet.

1816. jan. 14.
Veres Janos 50
eszt. vette VanY9i
lakos Sellei 'Kiss
Janos ozvegyet 30 .
eszt. Piroska 110
nat.

1816. jun. 25.
~zvegy Csap6 Ist- '----- -----'

1808. majus 10. Ozvegy Dob6 Mi
haly 40 e~zt. gyomai lakos vette fele
segUI Kis-Uj-Szallasi lakos Szab6 Mate
Istvan ozvegyet Kiss Erzsebetet 29
eszt.

1808. j unius 19. (Bekes)Szent-And
rasra val6 most itt lakos, Gyoman laka
tos mester Komaromi Mikl6s 22 eszt.
vette felesegUI Farag6 Istvan hajadon
leanyat Lfdiat 17 eszt.

1808. junius 19. Pardi Peter vette
felesegUI Bekesi lakos Bojtos Janos
ozvegyet B61tos Sarat. A volegeny 21
eszt. a menyasszony 30 eszt.

1808. dec. 30. Korozs-Tarcsai lakos
Petnehazi Istvan 30 eszt. vette Szucs
Janos ozvegyet Bagameri Rebekat 25
eszt.

1809. januar 10. Vanyai lakos Ne
mes Szarka Daniel 24 eszt. vette fele
segUI nehai gyomai predikator Marjalaki
Daniel hajadon leanyat Zsuzsannat. 18
eszt.

1809. okt. 25. Kolompar Peter ci
ganylegeny vette felesegUI Turkevi la
kos Ganga Matyas cigany szegkovacs
mester hajadon leanyat Juliannat 19
eszt.

1809. november 27. Ozvegy Tuba
Janos 50 eszt. vette felesegUI Bekesi
lakos Kelemen Janos ozvegyet T61nai
Sarat 40 eszt.

1810. januar 10. Ozvegy Olah Mi
haly 38 eszt. vette Bekesi lakos' Varadi
Gyorgy ozvegyet Molnar Erzsebetet 28
eszt.

1810. aprilis 12. Turi lakos ozvegy
Csala Janos 42 eszt. vette tel. Bardos
Gyorgy ozvegyet 36 eszt. Torok Mariat.

1810. marcius 12. Pataki Istvan 22
eszt. gyomai legeny vette felesegOI
Turkevi szOletesu Katona Samuel otta
ni lakos leanyat 31 eszt. Sarat.

1810. apr. 23. Turi lakos ozvegy
Szab6 Gergely 23 eszt. vette fel. Keri
Istvan gyomai lakos 22 eszt. Erzsebet
leanyat.

1810. majus 10. Tarcsai lakos ozv.
Vegh Janos vette tel. a volegeny 35
eszt. gyomai lakos Lakatos Andras OZ
vegyet Vanyai Req~kat al<i 30 eszt.

1811. dec. 11. Ozvegy Murzsi Peter
25 eszt. vette felesegOI Vesztoi lakos
Bozsanyi Peter hajadon leany$t Zsu
zsannat 18 eszt. Mindketten Ujj lVla
gyarok (kiralyi rendeletre kellett igy irni,
vagy latinul neo hungaricus)

1812. februar 9. Nemes Szatmar
Varmegyebe Madaras Helysegbe val6
itten Bir6 Peternel szolgal6 6 hitU (azaz
gorog keleti kat.) olah legeny Klincza
Janos vette Bakonszegi szOletesu itten
Olah Janos gazdanal szolgal6, Vad Mi
haly hajadon leanyat 2.0 eszt. Mariat.

1812. marcius 12. Ozvegy Izs6 And-
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Teli piheno a labdarug6knal
Az elmult ev novemberenek utol

56 napjan veget ert a Gyomaendr6di
FutbaH Club labdarug6i szamara a
2013-'2014-es evad 6szi szezonja. A
Wi pihen6 mindig hosszura nyulik a
magyarorszagi amat6r egyesuletek
szamara, ez az eghajlati viszonyok
kedvez6tlen alakulasa miatt van [gy.
Ezt a hosszu pihen6t egy-egy terem
torna szakftja meg, melyen reszt vesz

~)P a csapat jatekos allomanyanak j6 ne
hany tagja.

A teli felkeszules a 2014. januar 20-an megtartott els6 talal
kozassal vette kezdetet, ahol a megjelent kerettagok szamara
Argyelan Janos edz6 vazolta fel az el6ttUk all6 nyolc het r:'un
kajanak menetet. Heti harom alkalommal lesznek az edzesek,
februar kozepeig ebb61 egy-egy a varosi sportcsarnokban. Az
edzeseket februart61 mar edz6merk6zesek is szfnesftik, teszik
valtozatosabba a felkeszulesi programot. Az id6pontok jelenleg
szervezes alatt allnak, de ot-hat felkeszl.Msi merk6zes is szerepel
az el6zetes elkepzelesben.

A bajnoksag varhat6 kezdete, ha az id6jaras nem sz61 kozbe
2014. marcius 16. amikor a csapat hazai palyan fogadja a Csaba
csud egyutteset.

Sajnos a jatekos allomanyunkban eddig csak a tavoz6k is
mertek, ugyanakkor tobb poszton is szukseges lesz az er6sftes.
Tobb natal, eddig a csapatnal nevelkedett jatekos jelentette be
tavozasi szandekat, ami kicsit erthetetlen fgy a szezon kozepen.
Ok is ismerik a csapat helyzetet, megis inkabb taltm a konnyebb
utat valasztjak, nem kfvannak harcolni a csapatba kerulesert, na-
gyon sajnaljuk, hogy fgy dontottek. , ,

A labdarug6 csapat ele kitUzott cel a bajnoki szezon vegere
tovabbra is az els6 Hz helyezett koze kerules, ezaltal a Megyei I.
osztalyu tagsag biztos meg6rzese. Az 6szi szereples utan bizako
d6k vagyunk, hiszen ha sikerul megismetelni azt a teljesftmenyt,
nem lesz gond a kitGzott celt elerni. A tamadosor javulasat var
juk a tavaszi szezonban, szeretnenk 1-2 uj jatekost is ide igazolni,
valamint nagy hangsulyt kell fektetnunk a vedekezesunk stabi
labba tete/ere.

Ez ev januar 17-18-19-ere meghfvast kapott az utanp6tlas
csapatunk a lengyelorszagi Pilzno testvervarost61 egy teremlab
darug6 tornan val6 reszvetelre. Ezt a meghfvast elfogadva csa
patunk reszt vett a teremtornan.

Ebben az evben tovabb apoljuk a testvervarosi kapcsolatot
Nagyenyed labdarug6 egyesuletevel is, ismet vendegul latjuk
Oket februar 21-22-23-an. Ezen a het vegen baratsagos merk6
zest jatszik csapatunk a vendegekkel.

A Magyar Labdarug6 Szovetseg ismet meghirdeti az amat6r
labdarug6-letesftmenyek (labdarug6palyak, 0ltoz6k) felujftasat
tamogat6 palyazatat, a latvany-csapatsportok tamogatasanak
ad6kedvezmenye program (tao) kereteben.

A palyazat celja, hogy az amat6r csapatok altai hasznalt sport
telepek allapota javuljon, ennek eredmenyekent az amat6r fut
ball jiltekos-, szakember- es szurkol6 megtart6 es vonz6 kepes
sege novekedjen es ez altai az MLSZ hozzajaruljon a tomegbazis
szelesftesehez, a futball nagyobb kozossegi elfogadottsagahoz.

A palyazatban az elszamolhat6 koltseg maximalis osszege
brutto 10 milli6 forint/ev.

A tamogatas maximal is merteke az elszamolhato koltsegek
70%-a.

Az onresz merteke az elszamolhat6 koltsegek 30%-a es a
nem elszamolhat6 koltseg osszege.

A palyazatban szerepl6 osszegb61 a sporttelep biztonsagat
(kerites, korlat, jatekos kijaro), a szurkol6k es jatekosok komfort
erzetet (0Itoz6, mosd6k, lelato), valamint a sporttelep funkciona
litasanak fejleszteset (palyafelszerelesek, jatekter-felujitas, onto
z6berendezes) celz6 beruhazasokra kolthetnek az egyesuletek.

A Gyomaendr6di Futball Club keressel fordult a Polgarmes
ter urhoz, ill. a KepviseI6-testUlethez, hogy a fenti palyazat ta
mogatasi osszeget szeretnenk maximalisan kihasznalni, hogy az
elkepzelt beruhazasokat az Onkormanyzat tulajdonaban, de a
sportegyesulet hasznalataban lev6 sporttelepeken megval6sft
hassuk.

Ahhoz, hogy a maximal is '10 millio forintos beruhazas megva
16suljon, kertUk a Kepvisel6-testUletet a 3 milli6 forintos onreszt
biztosftsa a labdarugo sportegyesulet szamara, hogy a palyaza
tot 2014. februar 14. hatarid6re benyujthassa. Remeljuk a januar
vegi testUleti ules kedvez6en bfralja el a keresunket, es ez evben
a beruhazast meg tudjuk valositani.

Fulop Zoltan
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Kedves Olvas6k! A kovetkezo cikksorozatban szeretnem Onoket
megismertetni a modern vfzgy6gyaszat kia/a/w/asanak torteneteve/,
e/terjedeseve/, az a/ka/mazott eljarasok hatasmechanizmusava/. Ezen
kfvUl a te/jesseg kedveert nehciny sorban ismertetnem a modern vfz
gy6gyciszat kieme/kedo a/akjcinak rovid e/etrajzcit es a vfzgy6gyciszat
tortenetet.

Kneipp-fele vizgyogyaszat alapjai

Sebastian Kneipp (1821-1897) nemet katolikus pap, aki lelkeszi
tevekenyseget termeszetgyogyaszati tevekenyseggel egeszftette ki.
Vilaghfru vizgyogyintezetet alapftott Bad Worishofenben. A vfzku
rakon kivul helyet kapott itt a dieta, a leg- es napkura, a gyogynb
venyekkel valo gyogyitas, a helyes termeszetes eletmod kialakftasa.

Meg eleteben felfigyeltek a modszerere hivatastudatos orvosok,
terapiait a helyszinen tanulmanyoztak. Kneipp-kurat alkalmazo in
tezmenyek is mukbdnek, melyek kbzpontja ma is Wbrishofen.

Kneipp vfzgyogyaszati tapasztalatait sajat gyogyitasaval szerez
te meg. A dilingeni teologiai tanszeken tanult papnak, a szigoru es
megvono eletmod, valamint a tulhajszoltsag miatt annyira legyen
gUit a szervezete, hogy tUd6baja alakult ki. Ekkor kerult kezebe
Hahn: A hideg viz gyogyerejer61 cfmu kbnyv, amelynek utasftasait
betartva sikerult kilabalnia az akkor gyogyfthatatlannak ismert be
tegsegeb61. Mid6n papkent Wbrishofenbe kerult, vfzkurajaval kap
esolatos gyogyito sikereinek hire egyre inkabb terjedt.

Mindinkabb teret hodft az orvosok azon nezete, miszerint a tel
jes szervezetet, egesz em bert kell kezelni, nem pedig annak esak
egyes szerveit vagy Wneteit. Kneipp a beteg szervezetet, mint meg
bonthatatlan egyseget tekintette, a szerveket kulbnalloan sohasem
kezelte. Az orvos feladata nem merul ki a betegseg gyogyitasaban,
a betegseg megel6zese is fontos feladata.

Ez adja a Kneipp-kura lenyeget. AKneipp-·kura termeszetes ala
pokon nyugvo gyogyeljaras. Kneipp ravezette embertarsait az elet
helyes ertelmezesere, az egeszseg megbeesulesere es a termeszet
szeretetere.

A Bajororszag deli reszen, Munehent61 kb. 80 km-re fekv6 te
lepulesen, Wbrishofenben tevekenykedett. A Bad Wbrishofen-i
GyogyfUrd6 a Kneipp-tanok "mekkajakent" ismert, es kbzponti sze
repet tolt be a kikapesolodasra, felUdulesre vagyok eleteben. Kne
ipp halala utan nehany evtized alatt a Kneipp-kura a modern orvos
tudomany szerves reszeve valt, els6sorban nemet nyelvteruleteken.
Nalunk sajnos meg nem erte el azt a megbeesulest es alkalmazast a
modszer, amit megerdemelne a gyogyftas es megel6zes teren.

A magyarorszagi hagyomanyokat tekintve a nyugati orszagre
szen talalkozhatunk az 1800-as evekben a Kneipp-gyogymoddal,
ugyanis K6szegen volt dr. Dreiszker Jozsef vizgyogyintezete, mely
kozvetlenul a Kalvaria-hegy alatt fekudt. Az intezet gyogymodja is
kiprobalt volt, a modosftott un. Priessnitz-fele vfzgyogyeljarashoz
Kneipp-kura jarult, ezen kfvul speeialis belegzesi gyakorlatot, masz
szazst es gyogytornat alkalmaztak.

. AKneipp modszer alappillerei: a viz (hidroterapia): amely kulbn
bbz6 h6foku viz alkalmazasaval valtakozo h6mersekleti ingereknek
teszi ki a testet, es ezzel vegetatfv reakeiot valt ki. Sebastian Kneipp
felisrnerese a vfz gyogyfto erejevel kapesolatban a Kneipp kura alap
ja.

Gyogynbvenyek alkalmazasa (fitoterapia): szelfd gyogynove
nyekkel, amelyek ugyan lassabban hatnak, de joval kevesebb mel
lekhatast fejtenek ki.

Egeszseges taplalkozas: kulbnbsen hangsulyozta a zbldsegfelek,
gyumblesok es tejtermekek szerepet. Ateljes ki6rlesu gabonafelek
b61 keszult elelem is fontos az etrendben.

Mozgas: (egeszseges testmozgas, masszazs): amely esszeru es
rendszeres testmozgason alapul. Nem a kimagasl6 teljesitmeny a
eel, hanem a terheles es a tehermentesites rendszeres es egeszseg
javito kevereke.

Test-Ielek es szellem harmoniaja, mely azt tanftja, hogyan elhet
az ember bsszhangban magaval, mikent talalhatja meg sajat testi
lelki ritmusat.

Kezelesi modszerei koze tartoztak: a vizes lebntesek, vizben ga
zolas, hideg es meleg resz-, teljes- es valtofUrd6k, valamint hideg- es
meleg borogatasok es feltetek.

Kneipp es tanftvanyai is termeszetes gyogymodokat alkalmaz
tak. Kneipp szellemet Wkrozi Dr. Albert Sehalle szemlelete is:

"A megel6zes az egeszsegugy els6 feladata. Az idegrendszer es
az egesz test altalanos edzese es meger6sitese az egeszseges test es
lelek kialakulasara es meg6rzesere nagy jelent6segu. Ezt legjobban
esszeru eletmoddal, termeszetes gyogytenyez6k, mint leveg6, feny,
vfz es dieta eelszeru alkalmazasaval erhet6 el:'

Dr. Albert Sehalle worishofeni szakorvos, egeszsegugyi tanaesos,
a Kneipp-gyogymod gyakorlati alkalmazoja bsszefoglalo jellegu
konyvet frt a Kneipp-modszerr61. Kollegai velemenyeztek ezt a mu
vet:

"Felvilagosfto munkaja rendkfvul ertekes, ha meggondol
juk, hogy e gyogymodok teljesen egyszeru es ugyszolvan sem
mi kbltseget sem igenyl6 alkalmazasi lehet6segekkel, nagyszeru
gyogyeredmenyekkel a' reautaltak aldasara a legszelesebb kbru
elterjedest erdemlik. Emlftesre melto a mu minden sorabol aramlo
magas etikai felfogas:' (Dr. Uebelhofer orvos; Bad Windsheim)

"Ala pas attanulmanyozas utan sem tesszuk felre, mert nelkUloz
hetetlen es huseges tanaesado meg a legremenytelenebb es sok
szor ketsegbeejt6 betegesetekben is. bromet jelent, melyet esak
orvos erezhet halas - az egyszeru vfzgyogyaszati kezelesek alkalma
zasa utjan oly gyonybruen gyogyult - betegei lattan:' (Dr. Montag
orvos; Hindenburg)

"A kulonboz6 vizgyogyaszati eljarasok pontes leirasa sem teszi
az orvost nelkulozhetetlenne - ellenkez6leg, rabfrja a beteget, hogy
orvoshoz forduljon, ki e gyogymodok leghivatottabb szakert6je:'
(Dr. Hauffe orvos; Mediznisehe Welt, Berlin)

Kneipp maga is kerte az orvosokat, hogy eljarasat tanulma
nyozzak es fektessek tudomanyos alapokra: "Nem kfvanok semmi
mast, esak azt, hogy a szakemberek is foglalkozzanak behatoan a
vizgyogyaszattal, vegyek kezeikbe es felugyeleWk ala:'

Kneipp peldatlan eredmenyeire felfigyelt az egesz vilag es mod
szeret meg eleteben hihetetlen gyorsan elterjesztettek. Avfzgyogy
aszat Kneipp reven az emberiseg kozkineseve valt.

Halala utan tanai fennmaradtak, modszerei a probat els6rendu
en kialltak, s6t megszilardultak. Ha az alapfto halala utan gyogyel
jarasarol ennyi evtized mulva is ezeket mondhatjuk, bizonyftjak a
rendszer josagat es alkalmazhatosagat.

Forras: Dr. Albert Sehalle: Avizgyogyaszat ABC-je
internet: www.hegyhatikneippterseg.hu/kneipp/a_kneipp_

modszer_a/appil/erei

Dr. Macsciri Judit

Az allam az emberek neveloje: a he/yesen berendezett allam de
rek embereket, elJentete viszont hitvanyakat neve!.

Nemes jellem soha sem alazza Ie magat arra, hogy mast meg
szegyenitsen.

Aki vetkezik, maga ellen vetkezik, aki igazsagtalan, magaval
szemben igazsagtaian, hiszen bnmagcit teszi gonossza.

Csak akkor uralkodj, ha el6bb megtanultaJ engedelmeskedni.

Ha gonoszsag feszkelte be magat a kbzLigyekbe, nem gyiilolet

tamad a gonoszok kozbtt, hanem eros baratsag. Mert akik a kozjo
megrontasara tomek, osszetartva eselekszenek.

Nines vadallat, mely aljassagban tultenne az emberen, ha a ha
talomvagy lma lesz szenvedelyein.

Erenyes tettekre es eselekedetekre keJl tbrekedni, nem pedig
erenyes beszedre.

Aki tud, teremt, aki nem tud, kritizal.

Az egyenl6sdi a degeneraltak ideologiaja.



14 VAROSUttl( 2014. februar

Anthony de Mello (1931-1987)

Abszurd egypercesek

A kovetkezo tortenetekben a Mester
nem egyetlen szemely. Lehet hindu guru, zen
roshi, taoista boles, zsid6 rabbi, kereszteny
szerzetes, vagy szufi misztikus, Buddha vagy
Jezus, Zaratusztra vagy Mohamed. Tanitasa
megtalalhat6 az idoszamitasunk elotti hetedik
szazadban es az idoszamitaslmk utani husza
dik szazadban. Bolcsessege egyarant megta-

'---------=---"'". laIhat6 I<eleten es Nyugaton. Szamitanak-e
egyaltalan a tortenelmi elozmenyek? A tortenelem, vegOl is, esak a
megnyilvanulasok leirasa es nem a Va16sag, a doktrinak feljegyzese
es nem a Csende.

A kovetkezo tortenetek mindegyiket esak egy perebe kerol elol
vasni. A Mester nyelvezetet val6szin(ileg elkepesztonek, ingerlo
nek, vagy egyenesen ertelmetlennek fogod talalni. Bizony, ez nem
konnyu o!vasm{my. Nem azert ir6dott, hogy tanitson, hanem hogy
Felebresszen. A lapol< I<ozt elrejtve - nem a nyomtatott szavakban,
nem is a tortenetel<ben, hanem a konyv szellemeben, hangulataban
es a legkoreben - ott van a Bolesesseg, amelyet nem lehet emberi
beszeddel I<ozvetlteni. Mikozben a nYPjlltatott oldalakat olvasod es
a Mester rejtelyes nyelvezetevel I<Oszkodsz, lehet, hogy akaratlanul
rabukkansz arra a Csendes Tanitasra, ami ott bujkdl a konyvben,
Megvilagosodsz - es atalakulsz. A bolesesseg ezt jelenti: megvaltoz
ni a legkisebb erofeszites nelkOI, atalakulni - akar hiszed, akar nem
- pusztan a szavakon tuli val6sagra val6 raebredessel.

Ha olyan szereneses vagy, hogy Felebredsz, akkor tudni fogod,
hogya legszebb nyelv az, amelyet nem beszelnek, a legtokeletesebb
eselekedet az, amelyet nem tesznek, es a legjobb valtozas az, amely
nem akarasb6! szUletik.

Figyelmeztetes: Csak aprankent olvasd a torteneteket: egyszerre
esak egy-kettot. A tuladagolas esokkenti a hatekonysagot.

***
A kolostorban az egyik tanitvany igy sz61t az ujonehoz: - Fel kell

ra hivnom a figyelmedet, hogy ha nines meg benned a megfelelo
beallitottsag, akkor a Mesternek egy szavat sem fogod erteni. .

- Milyen a megfelelo beallitottsagl
- Legy olyan, mint az a diak, aki nagyon szeretne elsajatitani egy

idegen nyelvet. A szavak, amelyeket a Mester mond, ismerosnek
tUnnek majd fel, de ez ne tevesszen meg: teljesen mas a jelentesOk.

***
Amikor az egyik vendeg vaesora utan felajanlotta, hogy elmoso

gatja az edenyeket, a Mester megkerdezte tOle:
- Biztos vagy benne, hogy tudsz mosogatni'1
Az ember tiltakozott, mondvan, egesz eleteben ezt esinalta. A

Mester azonban tovabb folytatta:
- Semmi ketsegem sines afeloL hogy kepes vagy tisztara mosni az

edenyeket. Csak abban nem vagyok biztos, hogy tudsz-e mosogatni.
I<esobb tanitvanyainak igy magyarazta:

- I<etfele m6dja van a mosogatasnak. Az egyikben azert mossa
el az ember a tanyerokat, hogy tisztak Iegyenek, a masikban pedig
azert, hogy elmossa oket.

Mivel meg ez sem volt vilagos, hozzatette:
- Az elso eselekedet halott, mert mikozben a kezed az edenyeket

mossa, gom;iolataid a eselekedet eeljan jarnak: az edenyek tisztasa
gan. A masodik viszont eIo, mert a gondolatod is ott van, ahol a
kezed.

***
A Mester allergias volt az ideol6giakra.
- Az ideak haborUjaban - mondta - az emberek az aldozatok.
I<esobb meg kiegeszitette:
- Az emberek penzert es hatalomert is olnek. De a legkegyetle

nebb gyilkosok megis azok, akik a sajat gondolataikert olnek.

***
Eljott az eloadas ideje, es a Mester igy tanitott:
-, A zeneszerzo zsenisege zenejenek kottaiban talalhat6. De a

hangjegyek elemzese nem fogja feltarni zsenialitasat. A kolto nagy
sagat szavai hordozzak, de a szavak tanulmanyozasa nem fogja fel
fedni ihletettseget. Isten a teremtesben mutatja meg magat, de hiaba
veted a teremtest a legapr6lekosabb elemzes ala, Istent eppugy nem
talalod meg, mint amikor a test alapos vizsgalatil.val a lelket keresed.

Amilw a tanitvanyok kerdezhettek, az egyik kerdes igy hang-
zott:

- Hogyan talaljuk hat meg IstenH
- Vgy, hogy nezed a teremtest, s nem ugy, hogy analizalod.
- Es hogyan kell neznil
- A foldmuves kimegy, hogy megtalalja a naplementeben a

gyonyor(iseget, de mindaddig esak a napot, a felhot, az eget es a
horizontot latja, amig ra nem ebred, hogy a gyonyoruseg nem va
lamilyen "dolog", hanem kUlonleges latas. Istent is hiaba keresed
mindaddig, amig meg nem erted, hogy Istent nem Iehet "dolog
kent" latni,ahhoz kOlonleges nezes kel!, valami olyasmi, mint a
kisgyermekek latasa, amit meg nem torzitottak el az eloregyartott
hiedelmek es doktrinak.

***
A Mester nem kimelte a fanyalg6, neheztelo embereket. - A

megbantas esak akkor vaHk valamive, ha nagy hangsulyt fektetsz
arra, hogy emlekezz ra.

***
Egy tud6s jolt, hogy tiltakozzon, mert ugy velte, hogy a Mester

fogalmakat elitelo velemenye - a fogalmak nelkOli tudassal szemben
- serto a tudomanyra nezve.

A Mester mindent elkovetett, hogy megmagyarazza, 0 a tudo
many baratja.

- De - mondta - azert jobb, ha a felesegedrol vaI6 ismereted meg
haladja a tudomany fogaImi-tudasat.

I<esobb, amikor a tanltvanyaiva[ beszelgetett, meg erosebb ki
fejezest hasznalt.

- A fogalmak definialnak - mondta. - A definialas pedig pusztit.
A fogalmak szetszedik a Val6sagot. Es amit szetszedsz, azt megolod.

- Akkor hat a fogalmak teljesseggel haszontalanokl
. - Dehogy. Ha szetszeded a r6zsat, hasznos informaci6id lesznek

r6la, de semmit sem fogsz tudni a r6zsar61. Ha tud6s leszel, sok
informaci6d lesz, de a Val6sagr61 semmit sem fogsz tudni.

***
Annak a tanitvanynak, aki att61 rettegett, hogy hibakat kovet e!,

ezt mondta a Mester:
- Azok, akik semmit sem vetenek, ilzok kovetik el a legnagyobb

hibat. Mert nem pr6balnak meg semmi 0jat sem.



- Szeretnem megtanulni, megtanrtod nekem?

15It
- Meg hat, esak nagyon slOmjas vagyok, hoznal ne

kem egy kis vizet?
- szrvesen - v61aslOit a kir61yl6ny es m6r el is szaladt

egy nagy kors6 friss forrasvrzert.
A legeny miut6n kiitta a kors6t. megtorolte a sz6jat

tov6bb enekelt, eifr6zta a refrent, a kir61yl6ny olvado
lOtt a gyonyorusegtOl, majd egyOtt is tudt6k m6r ene
kelni.

A v6ndor megkerdezte, hogy mivel telnek a napjai
a 16nynak, aki slOmoruan elmondta, hogy szegeny j6
apja mindenkinek esak adott, v6mot, ad6t meg nem
szedett es elfogyott a vagyona, kiOrOlt a kinest6r, most
meg, el van keseredve, hogy nem tal61 hozza ilia kerot.
mert szegeny kir61ys6gba senki sem akar benosOlni.

Erre a legeny esettintett egy nagyot a kezevel es azt
mondta~ ha esak ez a baj, azon konnyen segrthetOnk.

A kiralyl6ny 6mulva kerdezte meg, hogy hogyan.
- Egyszeru az nagyon, kell szerezni egy mandangula

magot, azt el kell Oltetni, loesolni napj6ban hetszer, az
rovid ida ut6n megno es termest hoz, de nem am ak6r
m1lyet... Ezzel a legeny odebb 611t.

A kir61yl6ny elmeselte az apj6nak, aki remenykednl
kezdett, hogy van megoldas a bajukra ... Hamar kihir
dette, hogy aki hoz neki egy ,mandangula magot, azt
gazdagon megjutalmazza ... Igy h6t sorra nekiindultak
a nagyvil6gnak a legenyek. Hozt6k is a kOlonfele ma
gokat. de sajnos hiaba Oltettek el, nem kelt az ki egyik
sem ...

A kir61y mar feladta, b6natosan Oldogelt a tr6nte
remben, mikor a n6t6s kedvO legeny bezorgetett a
v6ndorbotjaval a nagykapun.

Megkerdezte a kir61yi sz6rnyseged, hogy kihez van
szereneseje es mi jaratban van. A legeny azt mondta,
hogy a esak a kiralynak hajland6 elmondani jovetele
eelj6t. A kiraly fogadta a tr6nteremben es meghalltat
ta a fiu mondanival6jat.

Az rendre elmeselte, hogy hetedhet hat6ron tul
r61 jott es ott terem a mandangula, aminek elhozta a
magj6t. sOrgosen Oltessek el a kertben, es ha megered,
minden nap egy varazsiget kell elmondani a fa tove
ben, akkor aranyat terem, ..

- Hat, ha rgy van, Te flam mert nem Oltetted el?
- Azer1' kiralyuram, mert esak nemesembernek terem

a fa aranyat.
A kiraly hitt a legenynek. Lett is nagy orome, hrvatta

a le6nyat es elmondta neki a j6 hfrt, a legenyt persze
nem engedte utj6ra.

Azt mondta neki:
- No, fiam, ha igazat sz61t61, akkor gazdogga teszlek

es elnyered a szepseges le6nyom, Leon6ra kezet is.
- Hat az bizony j6 lenne, mert nagyon megtet

szeft nekem a multkor a 16nyod, es ha nem kelne ki
a mandangula es nem teremne aranyat, en akkor is
megkernem a kezet. A kir61y orOlt az egyenes beszed
nek.

EIOltettek nagy lelkesen a magot, loesolt6k, 6poltak,
lestek-vartak, hogy mikor hajt ki. Het nap mulva a mag
kihajtott es naponta nott 10 em-t, neh6ny het mulva
m6r elkezdett teremni es a yar6zsige hallatan rengeteg
aranyat hulla1'ott a fa ala. Eppen ottOldogelt a legeny
a kir6lykisasslOnnyal, amikor az elsa termes megerke
zett.

Vollam nogyorom, a kir61y vegre nem volt m6r sze
geny, nem kellett neki szegyenkeznie a m6sik kir6lys6
gi a sokovae kir61y elott, es a le6nya is szerelmes le11.
Ad6val sem kellett sareolnia a nepet, rgy hat nagyon
boldog volt.

FelesegOI adta a leany6t a v6ndorlegenyhez, akik
boldogan eltek, amrg meg nem haltak ... 111 a mese
vege, fussatok el vele ... Hp nem hiszitek, menjetek el
Bergeng6eiaba es kerdezzetek meg a kiraly udvartar
tas6t, hogy mi is tortent a mandangula maggal, ami
nek bo termese elhozta a kir61ys6gnak az aranykort.,.

Benke M6ria

ula?

Mesek, versek..._ .._._.._.__....~....."'wJ'."'-

Mi aza manda
Egyszer volt, regen

volt, tal6n igaz sem volt,
meg az oregap6m me
selte, hogy volt egy na
gyon kiesi kir6lysag, ahol
a kir61y nagyon j6 ember
volt, nem szedett ad6kat
a szegeny emberektol,
ezert hat a maga is elsze
genyedett, kiOrOlt a kines
tar.

Szerette volna ferjhez
adni a 16nyat, de nem
tudott a keroknek fe)
ajanlani semmit, hiszen
a fele kiralysag szokott a
holOm6nya lenni a kiraly-
kisasslOnynak, de itt most nem volt semmi., ,

Elkeseredett nagyon a kiraly es az alattval6knak pa
ranesba adta, hogy keressenek megold6st a proble
m6jara.

Sorra jottek az udvari melt6sagok, Ilyen-olyan javas
latokkal, deegyik sem volt eelravezetO, hogy hogyan
vagyonosodjon meg a kiraly.

Egyszer aztan arro teved1' egy szegeny vandorle
geny, aki enekelgetett a palota kertjeben egy fa tove
ben.Oldogelve,. ,

Felfigyelt r6 a kir6lyl6ny, nagyon megtetszett neki a
legeny, no meg a n6taja is, ezert megkerdezte kiraly
apja!:

- Edesapam, kiralyi felseged is hallja ezt a szep n6
tat?

- Hallom en lanyom, hallom, de most engem ez nem
erdekel, mert el vagyok nagyon keseredve miattad,
hiszen tudod ... Hogyan adjalak en ferjhez teged holO
many nelkOI?

- Ne busuljon, edesapam - valaslOlta a kiralykisasz
slOny, j6 nekem itthon, ha partaban maradok, azt sem
banom.

- Nem ugy van az, egyetlen leanyom, az nagy sze
gyen lenne ram nezve, hiszen en vagyok a kileneedik
bergeng6e kiraly, mit mondanak majd a slOmszed ki
ralys6gban, a sokov6eok, akik gazdagabbak minden
kinel ... Annyi aranyuk, gyemantjuk, dragakovOk van,
hogy hetekig sem tUdjak a kinestarnokaik megszamol
ni. Kepzeld leanyom, mit beszelnenek r6lunk, ha meg
tudnak, hogy semmink sines~ elszegenyedtOnk, mar
majqnem elsrrta magat szegeny j6 kiraly.

- Edesap€lm kerem, engedje meg, hogy lemenjek
ahhoz a legenyhez es meghallgassam kozelebbrol az
eneket.

- Menj leanyom, nem banom - volt a kiraly slOmoru
sagba burkol6z6 valasza.

A 16ny egy vallkendot terrtett a nyak6ba es vida
man lement a vandorlegenyhez. Mellekuporodott es
hallgatta, amint szepen, szrvhez sz616an enekelgetett.

Megsz6lrtotta:
- Te v6ndorlegeny, mi az a szep n6ta, amit enekelsz?
- Azt az en j6 anyam tanrtotta nekem, mikor kiesi vol-

tam.

2014. febru<ir
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Februar
Rakott fasirt

Daralt hussal, aztatott zsemlevel, tojassal, pirftott hagymaval, fUszerekkel fa
sirt anyagot gyurunk. A felet kivajazott tUzal16 tal aljara simftjuk, majd fatt burgo··
nya karikakkal, kemeny tojas karikakkal es pirftott hagymaval fedjOk. Meglocsol
juk tejf611el es a maradek fasfrt anyagot raterftjOk. Tojas sargajaval megkenjOk es
pirosra sOtjOk. Csalamadeval talaljuk,

Seidl Ambrus

TUZIFA
bUkk, tOlgy, akac, akacfaoszlop

deszkak, aSB lapok, lecek, kerfteslecek, pal16k,
szeg61ecek, gerendak, lamberia

METAL STOP
KEREKPARES

SZERELVENY OZLET
Kerekpar forgalmaz6 markabolt es szerviz

- Tornad6 elektromos kerekparok,
- gazkeszUlekek, kazanok, radiatorok,

csovek, szerelvenyek. GO0

hlitoszekrenyek, fagyaszt61adak, mos6gepek, 0

haztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 elcktronika, 000 0' 0 0 0

szegek, csavarok, zarak, lakatok, . -
fiirdoJddak, mosd6k, csaptelepek, mosogat6k
Jtiliust61 kedvezo aron ZARTSZELVENYEK, 0 •

TERHAL6K, ESOCSATORNAK is kaphat6k! 0 0 •

GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386-909
Hitellehetoseg! Minden kerekparhoz ertekes ajandekot adunk!

zA uNYC FOR'

Hdzho jon afadr iT5Z!
Szeretettel varom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes koru n6i-, fern es
gyermek-fodraszMomban.

/geny szerint h6zhoz is megyek! Hetvegeken is!

L6tk6czking Erdos Magda/no
GYOMAENDROD, KULICH GY. U. 61.

Telefon: 06170/312-5037

Minden feHHeten
otthon vagyunk!
VaIlaljuk lakasanak teljes koru
felt'tjitasat, elkepzelesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a lehetO
legjobb minoseg elerese a legmegfizethetobb aron!

INTER-

Angol teljesen kezdo A 1 ludul l.b,.10-en hetfO...e'd" he.i 2.040, 16.30-19.30

Marcius h6napban nem indul ingyenes tanfolyam.

A resa:uB:el feltetele: Reqil~uCillllltella I!!\'>Iw.tudalodajouod.l.!!! honlapon.

Ha nem tud regilztr6lnl, hiujon el legitunh!
Tobbet lI1egtuclhat a honlapunlm51:www.illtemyelvstndio.hu

Teli nyelvtanfolyamok 500 ft/6rat61.
angol, namet, olasz nyelvbol kezda, halad6 szinten.

Skype oktatas angol as nemet nyelvbc5l.

Inter Nyelvsfudl6, Gyomfl&hdr5dLKossuth lit 1a! H-P: 15-18 oraig

Telefon: 20/947-t603, 2.0/2.2.9- 7021
e-mail: inf00lnternyelvlwdio.hu.in~mvelu.tudi@gl.l1(lil.com

A felmeresiink, ami az inisos arajanlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

festes, mazol<\s, tapetazas
homlokzatszigeteles, h6szigetel6 rendszerek
gipszkarton falak, almennyezetek, el6tetfalak, boltivek

- rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok
- laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
- furd6k, konyhak burkolasa, k6muves munkak
- tet6terek beepitese, szigetelese

nyilaszarok, ajtok, ablakok csereje
bontas, sitt elszallitas
vizes falak sZigetelese

- hazak kuls6 homlokzatanak szigetelese, szinezese
- hidegburkolas (csempe, jarolap, marvany, granit lerakasa,
- ill. tegla lerakasa) 0

- melegburkolas (PVC, linoleum, szalagparketta, laminalt
parketta,

- padlosz6nyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
allvanyozas, allvanyok berbeadasa (gurulos, homlokzati)

LATKOCZKI LAsZL6. Telefon: 06170/381-4227
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CSERENYECZ JANOS hunyai lakos,
hosszu betegseg utan 77 eves koraban meg- PINTER GIZELLA gyomai lakos. januar
tert Teremt6jehez. Gyaszolja csaladja. 5-en 70 eves koraban az orok hazaba kolto

zott. Gyaszolja csah\dja.

AKIK AZ OROKKEVALOSAGBA KOLTOZTEK

.. 1'te.u .,utbwA d ;;R.. 4d ~<'.# etHe4-:
-q;i4ta~dM~. ~, We4.
O~ at~6C<ffliiH~~ ~,

~i4Je#~ «ded,e4 a 1tfi9teLe.t4i<f."
(fl~ tJu,tda)

Hfradasunkban [sak azokr61 cmlekeziink
meg, akiknek kozlesehez a hozzatartoz6k hozza
jamltak!

, BEKESI BELANE HUNYA VERONIKA
endr6di lakos, janw\r 14-en 91 eves kon\ban
az orok hazaba koltiizott. Gyaszolja csah\dja.

BINGES ISTVANNE FEKECS ETEL
endr6di lakos, januar 9-en 93 eves koraban
az orok hazaba koltozott. Gyaszolja csaladja.

FARKASINSZKI VENDELNE SZUJO
MARGIT endr6di lakos, januar 4-en 92 eves
koraban befejezte foldi eletutjat. Gyaszolja
csaladja.

FARKAS JOZSEF gyomai lakos, januar
9-en 75 eves koraban az orok hazaba koltii
zOtt. Gyaszolja csaladja.

GUBUCZ ISTVANNE HANYECZ PI
ROSKA volt hunyai lakos, 80 eves koraban az
Egi Hazaba koltOzott. Temetese Bekescsaban
volt, januar 28-an. Gyaszolja csaladja.

HORNOK MATyAs endr6di lakos, ja
nuar J5-en 71 eves konlban az orole hazaba
koltozolt. Gyaszolja csaladja.

NAGY JULIANNA gyomai lakos. januar
19-en 77 eves koraban az orok hazaba koJto
zott. Gyaszolja csaladja

OTLEC SANDORNE HUNYA ILONA
hunyai szarmazasu gerendasi lakos, 2013.
december I-en 64 eves koraban az Egi Haz{l
ba koltozott. Temetese december I I-en volt
Gerendason. Gyaszolja csaladja.

ozv. PAVUK ANDRASNE IVANYI GI
ZELLA bekescsabai (volt endr6di) lakos
2014. januar 9-en 77 eves koraban visszaad
ta lelket Teremt6jenek. Temetese Oroshazan
volt. Gyaszolja csaladja.

SALAMON LASZLONE BOHRAT GI
ZELLA endr6di lakos, januar 13-<\11 87 eves
koniban befejezte fOldi elelutjal. Gyaszolja
csaladja.

ozv. TfMAR LASZLONE PAPP IDA
ETELKA hunyai lakos, 81 eves koraban az
visszaadta lelleet Teremt6 Egi Uranak. Gya
szolja csa1<idja.

Bekesseg halo poraikon,
fog~dja be 6ket az Dr
az 0 orszagaba.
Az Orol< Vilagossag
ragyogjon feletti.ik!

Endrodi irzaelita temet6 - fotok Kunkovacs Laszlo. 1989
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KazinczyVersenyrol

A Kis Balint· Altalanos Iskola l-fuman Munka!<ozoss~ge
2014. januar 21-en tartotta a Kazinczy Szep Magyar Beszed Ver
seny iskolai ford 1I16jat. A versenyz6knek egy szabadon valasztott
es egy kbtelez6 XX -XXI. szazadi, 20-25 soros pr6zai szbveget
kellett bemutatniuk.

A legszebben, legeredmenyesebben a kbvetkez6 tanul6k 01
vastak:

5-6. osztalyos korcsoport: III. helyezes: Nemeth Regina es
K6sa Fruzsina

II. h. Nagy Noemi es Gecsei Lilla
I. h Gecsei Zita es Ladtlnyi Sara

7-8. osztalyos tanlll6k: II. helyezett: Szmolnik Alexa
h. Weigert Csenge

Felkeszit6 tanarok: Gordos Zsuzsa, Hunya Jolan, Forgacsne
Gyetvai Krisztina.

Februari beharango:zo

A Kis Billint Altalan s Iskola 2014. februar 14-en tartja
hagyomanyos Bali t-Valentin napi Kavalkadjat. Delelott 9
6rakor indul a maskaraba bltbzbtt menet a F6 uti iskolab61 a Ja
rasi Hivatal ele, kicsik es nagyok egyarant reszt vesznek a felvo
nulason osztalyf6nbkeik kfsereteben. 10 6ratol a Katona J6:<.s~f

Muvel6desi kozpontban a felsos osztalyo!c bemutatkozasa
tortenik. A Gyermekekert Alapitvany meglepetessel kedveske
dik a diakoknak. Delutan pedig Hevesi Imre lu.mcertjet tekint-

hetik meg az erdekl6d6k.
Az lciri-piciri Meseillusztraci6s- es Mesemond6 Versenyre

februar 25-en kerul sor a H6sbk uti iskolaban.
Leendo els6s osztalyos szi..i!6k szamara februar 26-an lesz

szuloi ertekezlet a H6sbk uti iskolaban. Szeretettel varjuk a ked
ves szul6ket!

.A hunyai iden itas meg ahirozo, kezzelfoghato ertt~keink

"Fiatal telepiiles leven Hunyanak nines mi\emleke" - olvassuk
ezt az agyonhangoztatott mondatot minden Hunyar61 sz616leiras
ban. De minek nekunk muemh~kek,ha azok neIkul is megvannak a
sajM, identitasunkat meghataroz6 emlekeink?

Az egykori tanyakazpont emleket elevenen idezi a Kossuth
utea, faleg annak templomhoz kozel esa n~sze. Ott van kapasb61
az 1898-ban epult egyhazfi lak, szinte teljesen eredeti allapotban
erzekelteti a hagyomanyos paraszthazak jellemza tulajdonsagait.
Vagy ha szerobefordulunk vele, ald<or az 1907-ben cpult iskola es
tanit6i laka.s tarul elenk. Ez az egyuttes a XIX-XX. szazad jellemza
iskolaepiileteinek jegyeit mutatja. A beosztas teljesen valtozatlan, a
lakas belsa nyilaszar6i es a tanterem ablakai szinten. Az epulet me
reteivel a tbbbi hazhoz kepest mar szinte monumentalis hatast kelt.
Kazte es a plebania mogatt ott van az 1927-28-ban, Klebelsberg
kultuszminiszter programja alatt epult "keresztes" iskola. Ez pedig
mar az 1920-30-as evek jellegzetes iskolait idezi. Meg nagyobb je
lentaseget ad nekj az oldah\ban elhelyezett, az elsa vilaghaboru has
katom\it megarbkita tabla, ami a felette elhelyezett kereszttel egyiitt
igen kellemes kepet nylljt az lltr61. Menjiink tovabb! A harangoz6
haz mellett all a kb. 1910-ben epi.ilt Gyurieza haz, ami szinten nem
sok valtozason esett at egy szazad alatt. Az egyhazfi laldcal szep
asszkepet mutatnak, mint ket szep feherre meszelt, korhu allapot
ban leva haz egyuttese. Az utcan tovabbhaladva a legtabb epiilet a
XX. elsa feleben epult, esak mar tabbe kevesbe atalakitottak 6ket,
sok mar szaz even foWl van. At van alakitva nemileg, de meg meg
van a 30-as evekben epult valamikori Timar (vagy Zald) koesma,
iIIetve a 20-as evekben epult egykori Gubuez bolt. Aggodalomra
ad okot, hogy az ezredfordul6n meg esaknem teljes es egyseges lat
vanyt nyujt6 utcab612013-ra 6 db haz mar elt(\nt. Es ezek nem vol
tak menthetetlenek, esak hat az elhanyagoltsag es az erdektelenseg
miatt veszni hagytak 6ket, mert hat - gondoljak sokan - ami regi, az
teljesen rossz, nines letjogosultsaga.

Kiesit an'ebb, a Rak6ezi tlton van az egykori Hangya Szavetke-

zet szekhaza, a mai Buzavir<\g koesmaban. A boltresz mar vagy 115
eves, de erasen leromlott (de kazel sem menthetetlen) allapotban
van. Az 1930-ban ellceszi.ilt koesmaresz kitlina allagu, kiils61eg es
bels6leg is kazel all az eredeti formajahoz.

Es ezek a regi epuletek szepen megfernek az ujabb, modern
, epitmenyek mellett, igy alkotnak teljes kepet. S6t ugye a tempiom,

plebania, kazseghaza uj epiiletek ugyan, de az eredeti helyeken,
tehat a kazpont elrenclezese egyaltalan nem valtozott. Masreszt 
szerintem - ezek soldcal szebbek es kifinomultabbak, mint'eI6deik,
ugyanllgy identitasunk szerves reszei (ezelual azert nem sz610k
bovebben, mert meg kitun6 allapotban vannak).

De ne alljunk meg, van meg miral beszeJni. A tanyavilag em
leket idezik a Templom sori tanyak, melyek osszessegeben meg j6
allapotban v~mnak, nehanyban meg laknak is. Ezek is egy korszak
mement6i, oem szabadna veszni hagynunk oket (mostanaban eleg
elterjedt szokas sok, f6leg varosi esaladnaI, hogy videki tanyat vasa
rolva ott taltik szabadidejuket). Van meg szamos utszeli keresztunk
(ebb6l kett6 kb. 150 eves), amilmek nem esak szalmllis es m(\ve
szi ertehik van, de a pusztai kornyezetben rendkivul szep larvanyt
nyujtanak, kerekparturak idealis eelpontjai.

Nem beszeltem meg az aregtemetar61. Az itteni, hagyomanyos
fakeresztek 6riasi neprajzi erteket kepvisclnek. Ezek ugynevezett
"antropomorf' keresztek, melyek egyszerre formazzak meg a ke
resztenyseg jeIet, valamint az emberi testet (fej, karok, derek, lab
- majd ha legkozelebb ott jarunk, akkor figyeljuk meg, elaszor ne
kern sem tunt fel). Vedettseget erdcmelnenek!

Ez a kis osszefoglal6 a Hegediis tanyar61 sz616 eildcem egyik
bekezdeseb61 notte ki magar. Celom az volt, hogy ravilagitsak
egyreszt ezen epuletek/targyak ertekere, masreszt hogy ezek meg
6rzese es folyamatos rendben Lartasa kazos felelossegunk, hiszen
ktizsegunk asszkepenek jbv6beli hiteles alaldtasa esak ezek figye
lembevetelevel val6sulhat meg.

Hegedus Bence
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Hirek a R6zsahegyi Iskoliib61

Fekecs Hanna a gyors-, hat- es
melluszas bajnoka

Karsai Gabor a Szilveszteri futas gyoztese

Anekdota R6zsahegyi Kalmanr61

R6z ahegyi Kalman batyank vadasz
kalandokat mesel a torzsasztalnal, ami
kor egyszerre esak megsz6lal Latabar
Kalman es biiszl en meselni kezd ...

- En mar vadasztam medvere is.
- Es I is tahiltad? - kerdezle gyana-

kodva R6zsahegyi Kalman bacsi.
- Azt nem mondtam egy szoval se.
- Hogy lehet egy olyan aHatot nem

eltaIalni? - sz6lt kozbe valaki.
- Naiv ember - fordull az ilIetohoz a

kis Latyi es legyintett egyet, - hiaba nagy
a medve, ha az a vaeak puskagoly6 olyan
kiesi.

er6forrasainak ve
delme, az okoszisz
tema meg6rzese"
volt. Tobb heten ke
resztiil csodalhattak
meg a kirendeltseg
re beter6k a rajzo
kat. Aranydiplomat
kapott alkotasaert
Meszlenyi Jazmin
3. b, S6res Petra 7.
b es Nagy Dora 8.
b osztalyos tanul6.
Targyjutalomban re
szesult felkeszft6juk,
Kocsis-Peso Irma

rajztanar is. Nagy Dora, Meszlenyi [azmin es Sores Petra aranydiplomas rajzolok lettek
A Barathegyi

Vakvezet6 es Segft6 Kutya Iskola Alapft
vany altai kifrt palyazatra plakatot kellett
tervezni. Az orszagos rajzpalyazaton dfja
zott lett David Adrien 7. b es Bognar Nora,
valamint Soczo Tamas volt diakunk.

Gratulalunk a diakoknak es felkeszft6
iknek!

Sport

A Gyomaendr6di Korzeti Diakolim
pia Uszoversenyen az I. korcsoportban a
3. b-s Fekecs Hanna els6 lett 50 meteren
gyors-, hat- es melluszasban is. Harmadik
helyezest ertek el melluszasban Nagy Do
minik, gyorsuszasban Lehoczky Levente
2. a osztalyosok. A II. korcsoportban az
otodik b osztalyos Bencsik Adrian 50 me
teres melluszasban lett ezustermes.

A mez6turi 2 kilometeres Szilveszteri
futason Karsai Gabor 4. b osztalyos lett az
I. helyezett a korcsoportjaban.

Az iskolai eletr61 tovabbi informacio
kat es kepeket talalnak az iskola honlap
jan: www.rozsaheiiskola.hu

Csatari Levente Szent Kororulr61 keszUlt rajza az
eM tiz koze keriilt

1. Magyarorszag a hazam
2.8 ora munka, 8 ora pihenes, 8 ora

szorakozas?
3. A csalad a XXI. szazadban
4. Jocselekedeteim a mindennapok-

ban
5. Facebookon elem mindennapjaim
6. Reklamok, ahogy en latom
7. Az okostelefonom es en
8. Sporolas vagy koltekezes?

teleki TermalfUrd6be. A gyerekek rajzait a
Karpat-medence sok-sok id6sek otthona
ba juttattak el a szervez6k.

A Nemzeti Kozszoigalati es Tankonyv
Kiado Zrt. rajzpalyazatot hirdetett az alab
bi temakorokben:

Rajzpalyazatok

A Lakiteleki Nepf6iskola "fgy latom
a Szent Koronat" cfmu rajzpalyazatara
kozel 100 szebbnel szebb rajzot keszf
tettek tanuloink. A rajzokat Szappanos
Istvan fest6muvesz vezetesevel szakmai
zsuri ertekelte. Az els6 osztalyosok kozUl
Csatari Levente bekerult az els6 tlZ koze.
Konyvjutalomban reszesultek 76-an es 15
tanulonk kapott ingyenes belep6t a laki-

A gyerekek minden temaban keszl
tettek rajzokat, fgy kozel 150 alkotast
kuldtek be, ezert kulondfjjal jutalmaztak
Szentpeterine Uhrin Iidiko rajztanart.

A Takarekossagi Vilagnap alkalmabol
az Endr6d es Videke Takarekszovetkezet
altai meghirdetett rajzpalyazatra szinte
minden tanulonk rajzolt. Temaja "A Fold
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FARKAS MAr'

Februori ajanlalaim:

Varom vasorloimal! -

Gyomaendrod, Fo tit 15.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

,GE\O
A,I\UIIA,Z

• megerkeztek 0 tovoszi vetomogok
• zoldsegfelek, virilgmogok dughogymok
• tovoszi viroghogymok, doliok, kordvirogok
• rozsotovek, viragfoldek, muonyog cserepek
• permetezo kesziilekek, olkotniszek

,---- --,. lemoso tavaszi vegyszerek, rovor es
gomboolok

• eger- es, potkonymergek, (sopdiJk,
rogosztok

• munkoruhok, gumicsizmiJk, vedokesztyuk
• munkovedelmi bokoncsok, esoruhiJk
• szegek, (sovorak, kezi- es borkacsszersza

mok
• festekek higftok, festoszersziJmok
• olu letriJk, tolicskiJk, komuves szersziJmok

f\ • muonyog iJruk, konyhoi eszkozok
. • izz6k, vezetekek, kopcsol6k

• miltrogyak, viragtapok

Az etterem nyltva
11-21 ortilg.

Egesz evben va~uk ked
yes vendegeinket klimatizalt,
termalvizes szobainkban.

Vallaljuk barati, uzleti, csa
ladi rendezvenyek lebonyo
Iftasat klimatizalt ettermunk
ben 70 f6i9.

,
PPSZ~1(

Panzi6 es CEtterem

Barati, csaladi uzleti ren
dezveny lebonyolftasat vallal

e~,*~~_-,",,~~:i!!o=~~ juk a teljesen klimatizalt Hidf6
etteremben 160 f6i9.

VAROSOtlK, Gyomaendrod • Megjelenik havonta • Kiadja az Endrodi Szent Imre Egyhazkiizsegert Kiizhasznu Alapftvany 5502 Gyomaendrod, Fo
tit I. Tel., Fax: (66) 283-940' FeIelos: Szab6 Zoltanne' Foszerkeszto: Ivanyi Laszl6 * Szerkesztoseg c1me: 5555 Hunya. Kossuth u. I. Tel.. Fax: (66) 294

352. (20) 9457-843 varosunk@gmail.colll • Alapit6k: Vaszk6 Andras. "tCsaszar Ferenc. Ivanyi Laszl6' Szerkesztok: Cs. Szab6 Istvan, Czank Gabor,
Gellai J6zsef. Fiiliip Zoltan, Hegedus Bence. Hunya Johln. Leh6czkine Timar Iren, Polanyi Eva, S6cz6 Geza, Seidl Ambru5, Dr. Szonda Istv,ln,

Dr. Varju Lasz16 • Lapzarta minden h6nap 20. napjan • Megjelenik minden h6nap elso hetvegejen. Interneten minden h6nap elsejen •
* MWEL6DESI ES K6z0KTATAsI MINISZTERIUM: Nytsz.: B/PHF/1495/BEIl995.· HU ISSN 1586-3689 • kesziilt: (70) 566-39-88'

http://www.szentgellert.hu * E-mail: varosunk@gmail.com



Civil sarok - Hanyecz Margit

Iskohiink:

R6zsahegyi Kalman Kistersegi AItala
nos Iskola

Szel1t Gellert Katolikus Altalal10s Iskola
es Ovoda

Kis Balint Altalal10s Iskola

"Odv6zll~gy fenyes napja a magyar
hist6rianak, marcius 15-dike! Onnepet
szentel neked a rabsagb61 szabadult
magyar, mikent megunneplik egyiptomi
fogsagukb61 kiszabadulasuk napjat Izrael
fiai es lanyai...

Odv6zlunk teged, 1848-diki orsz<ig
gy(jh~s, mely utols6 voltal Pozsonyban,
de legelso vagy a magyar nemzet torte
nelmeben. A te eros karod zuzta szet a
szolgabilincseket e nep kezerol, a te eros
karod vetette meg e nemzet jovo bol
dogsaganak alapjat, a te hatalmas szavad
mondta ki, hogy legyen egyenloseg, sza
badsag es testveriseg a nepek kozott...

Es legyetek Odvozolve hazank tOzes

Ara: 210 Ft

2014. marcia

lelku fiatalsaga, ti, kik Pozsonyban es
Pesten els6k voltatok megragadni a sza
badsag zaszJ6jat, elsok valtatok kuzdeni
a megtamadott nepjog es szabadsag ve
delmeben, es harcban vereteket aldazta
tok a megtcimadatt nepjogert es szabad
sagert. Ti segitettetek folrazni ama nagy
napan az elaltatott nepet, a ti nevetek
halhatatlan! Nemcsak ott valtatok els6k,
ahal sz6lni, de elsok voltatok ott is, ahal
tenni kellett. Nemcsak a szabadsag teren
voltatok h6sok, hanem a csatamez6n is
azok voltatok. A tl kioml6 veretek lett a
draga pecset szabadsagunk arany bulla
jan:'

fo1ytaMs a 7. oldalon



J~ hirek a Rozsahegyi Isko abol

2014. marcius

Amoba ajnolcsag

James Lucas Lancaster 8. b: 100 m-es gyorsuszasban 2. helye
zest, 100 m-es melluszasban 3. helyezest ert el.

Az elso harom helyezett tovabbjutott a megyei diakolimpia
ra, ahol Nemes Agota melluszasban ezustermes lett, Vaszk6 Agi
pedig 2 bronzeremmellett gazdagabb.

Diakbnkormanyzatunk februar masodik heteben rendezte
meg a hagyomanyos amoba bajnoksagot. Az osztalyok a hazi
versenyek utan 3 fot kuldhettek a dbntobe.

3-4. osztaly: 1. T6th Martin 4. b, 2. Gyetvai Mate 4. b,
3. J6nas Mariann 3. b

5-6. osztaly: 1. Lakatos Rikard6 6. a, 2. T6th Zoltan 6. b,
3. D6gi Csenge 5. b

7-8. osztaly: 'I. Szilagyi Adrian 7. b, 2. Tbrocsik Richard 8. b,
3. Dudics Gyorgy 7. b

A szaloi kozossc~ bellsosegc$ltcmgllla(14 rel/({ezl'l!lIyell
koszonlOtte az iskola l'I'zetiljet

Slkerrel zarult a Rozsahegylben a megismetelt
Intezmenyvezet61 palyazatl eljaras

Gr6mmel tajekoztatjuk a kedves olvas6kat, hogy Dr. Hoff
mann R6zsa k6znevelesert felelos allamtitkar asszony februar
7·en Onnepelyes keretek k6z6tt atadta Farkas Zoltannenak a
2018. augusztus 15-ig sz616 intezmenyvezetoi rnegbizasat.
A szOl61 k6z6sseg bensoseges hangulatu rendezvenyen k6
sz6ntotte az iskola vezetojet. Kepenyes Andras tankeruleti
igazgat6 ugyancsak 2018-ig nevezte kl intezrnenyvezeto he
Iyettesnek Almas! Gergelynet es Uhrinne Darvas Erzsebetet.

Koszonjiik a biztatast es a kitartast tamogatoinknak:

R6zsahegyi Kellman Alta/onos Iskola es Ko/legium
tan tes tiilete

2

. Uszoverseny Az amoba bajnoksaggyoztesei Szilagyi Adrian,
r6th Martin es Lakatos Rikard

A diakolimpia III-IV. korcsoportja kbrzeti usz6versenyenek le
bonyolftasara januar 23-an kerult sor a Liget Furdoben. Iskolan
kat 9 tanul6, kepviselte. Kbzuluk a legeredmenyesebbek voltak:

Vaszk6 Agnes 7. b osztalyos tanul6: 100 rn gyors- es 100 m
hatuszasban 1. helyezett, 100 m melluszasban 3. helyezett lett.
Eredmenyevel megszerezte korcsoportjaban a kUlbndijat, egy
kupat.

Nemes Agota 5. a osztalyos tanul6: 50 m mell- es 100 m hat
uszasban 3. helyezest ert el.

Vaszk6 Agi aranyerme melle kupat is kapott az usz6versenyen

Kctlves Sziil61 ! Tisztelt Adt'lzo Allampolgl\rok!

S7.cretnenk figyelmiikbe ajanlani al. iskohink mellett mukod6
alapilvanyt, amelynek mukodeset ad6juk I %-anale tcla,ianJas<ival
tudnak tamogalni.

A R6zSAHP.GYllsKOLA DIAKIAIERl ALAl'ITVANY

Celja: Az iskola lanul6inak es tanul6ko1.ossegcinek tamogal<\sa.
Tanulmanyi V('f cnyek neVe:lCSl dija, uyelwizsgadljak. tanuhmlnyi
leirandulasok, verscnyel uta1.asi ki>llsegei, kullllnilis levekeny egek,
n:ndcl.venyek laxnogalasa, lcngyel testveriskolni knpcsolat :ipol<\sa.

Tov<ibb<i az alapitvany k()zremllkOdesevel epLUtd{ meg a Ill) ok
tCI'Cll es a Ligethtm levo jt\tszOtcrck, valamint az alapilvany nyerlc
palyuzatabM epiilt al. oregszolOi jMsz6ter.

Amennyibeo a7. alapitvany celjlival gyeterl, liszteleHei kerjiik,
hog}' a belizCletl adoja 1%-aval lamogassa a tent felsorolt levekeny
cgeket.

Ad6szama: 18 390 1 62 1 - 0 4
Koszoncttel:

Farkas Zo/ttimw
liZ C1/apitl'llI1Y kumtorilltt/clnak elnoke

Jotekonysagi bal

A R6zsahegyi l<aJrnim Altalanos Iskola es Kollegium SzQ
loi Munkakozossege j6tekonysagi bait rendez marcius 8-an
19 6rat61 a Hidfo etteremben. Belepo- es tamogat6jegyek
I<ovasznaine Mik6 Klara iskolatitkarnal vasarolhat6k. Szeretet
tel varnak mindenkit a r6zsahegyis szQI6k es pedag6gusok!
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hogy mirol dontott a Kepvise!o-testiilet februarban

A koltsegvetes megvitatasa mindig Wbb fordul6ban tortenik. Ezert,
illetve a nagylaposi szocialis bolt megnyitasanak vizsgalata, valamint topb
halaszthatatlan dontes meghozatala celjab61 kib6vitett bizottsag elnoki es
rendkivUIi testiileti Ulest hivott ossze a polgarmester februar h6napban.

2014. februar 12.-en megtartott rendkivtili tiles tartalmab61:
Palyazat benyujtasa a Terseg! Szocialis Gondozas! Kozpont konyha-

fejlesztese celjab61
Kis Balint Altalanos Iskola diakjai altai hasznalt Kossuth uti talal6
konyha epliletenek felltjitasa
Az altahlnos iskohlink altai hasznalt talal6konyhak fejlesztese miatt
eszkozbeszerzes

- A Kozponti Konyha fejlesztese erdekeben h(\t6kamra epitese
A fejlesztes forrasosszetetele:

Brutt6 koltseg 36.001.031
Tamogatas merteke (80%) 28.800.824
Onkormanyzati sajarer6 (20%) 7.200.207

A Kepvise16-testlilet j6va hagyta a paJyazat benyujtasaval kapcsolatos
el6terjesztest.

Varga Lajos Sportcsarnok felujitasa
A Sportcsarnokban tervezett felujitasimunkalatok mliszaki tartalma

nak felmeresevel kapcsolatban bejaras tOr tent. A bejaras soran ismertetesre
kerUltek a palyazati tamogatasban reszesiilt munkalatok es az onkormany
zat altai betervezett Wbblet munkalatok szambavetele. Az elfogadott Wbb
letmunkak a kovetkez6k: villanyszerelesi, bels6 falfestesek, paraelvezetes,
szeJl6z6 ventihltorok javitasa, bejarati ajt6 csereje, fa nyilaszar6k festese
es nehany csere, kUzd6ter arnyeko16 f6liazasa, badogtet6 javitasa. Varha
t6 koltseg (oner6) 12.597.489 Ft, amely osszeg a 2014. evi koltsegvetesbe
betervezesre keriil.

A palyazat litjan tamogatott munkalatok becsUlt nett6 ossze
ge:15.679.293 Ft, amely az almennyezet javitasat foglalja leginkabb maga
ba.

Nagylaposi vegyes bolt nyitasa
Az elml1lt ev vegen Nagylaposon bezart az elelmiszer bolt. A lakosok

alapellarasa jelenleg mozg6 arusok beallitasavallett biztositva.
Lchet6segkent felmerUlt, hogy az ujranyitas a Start Szocialis Szovetke

zet altai va16suljon meg.
A bolt nyitasahoz szukseges all6 es forg6eszkozok felmerese megtor

tent, melynek osszeget (2.972.500 Ft) a Kepvisel6-testulet ko!csonkent ar
adna a szovetkezet reszere. A WrJesztes 2015. evt61 kezd6dhetne meg.

A Kepvise16-testlilet egyetertett az ott e16 emberek keresevel, de a kep
visel6k kozii! nehanyan nem tartottak kell6en kidolgozottnak az el6ter
jesztest, ezert az a hatarozat sziiletett, hogy marcius h6napban kerliljon
lljra megvitatasra a szocialis bolt megnyitasanak lehet6sege.

2014. februar 27-iki kepviseliJ-testiUeti Ules tartalmab61:

Gyomaendr{jd Varos Onkormanyzatanak 2014. evi koltsegvetesenek
megalkotasa

A kepvisel6-tes,tulet 2013 okt6bereben tartott ii!esen elfogadta a 2014.
evi koltsegvetesi koncepci6t, es abban meghatarozta az elerend6 celokat,
feladatokat. A koltsegvetes egyenslJlyanak biztositasa celjab61 megtor tent a
beveteli forrasok felmerese, a kiadasok rangsorohlsa.

Bevetelek szambavetelc
Helyi onkormanyzatok mfikodesenek altalanos tamogatasa:
(Az elmUlt evben llj jogdmkent szerepelt e16szor a koltsegvetesi tOr-

venyben.)
E tamogatasi kateg6ri<\n belli! jelennek meg az ahlbbiak:
Onkormanyzati hivatal tamogatasa (4.580.000 FUf6)
Telepii!es-i.izemelteteshez kapcsol6d6 feladatellatas tamogatasa, mint a

zoJdterii!et gazdalkodas, (25.000.000 Ft) kozvilagitas fenntartasa, (372.000
Ft/km) koztemet6 mukodtetes, (104 Ft/m 2) kozutak fenntartasa (295.000
Ft/km). Varosunk koltsegveteseben ez az osszeg:31.795 E Ft-ot tesz ki.

Egyeb kotelez6 onkormanyzati feladatok tamogatasa 2700 Ft/f6. A ka
pott tamogatasi osszeg:38.359 E Ft.

2. Telepiilesi onkonnanyzatok egyes koznevelesi feladatainak tamo
gatasa

Az onkormanyzatok f6 feladata az 6vodai ellatas biztositasa. A tamoga
tast a kozponti koltsegvetes biztositja es bocsajtja az onkormanyzatok ren
delkezesere, melyb61 kifizetesre kerul a megengedett pedag6gus Jetszam
teljes bere, illetve a pedag6gus munldt segit6k juttatasa egyarant.

Celzott tamogatast biztosit a kozponti koltsegvetes a szakmai es dologi
kiadasokhoz, melynek osszege: 56.000 Ft/f6/ev.

3. A telepUlesi onkormanyzatok szocMlis es gyermekj61eti feladatai
nak tamogatasa

Ebben a kateg6riaban jelenik meg: a Tersegi Szocialls Gondozasi Koz
pont altai elJatott feladatok finanszlrozasa, gyermeketkeztetes. Az idei ev
ben 26.824 E Ft-ot iteltek meg a feladat ellarasara.

4. A telepUlesi onkormanyzatok kulturalis feladatainak tamogatasa
Ezen a jogcimen a varost megillet6 tamogatas becsult osszege 16 milli6

Ft (muzealis intezmenyek, nyilvanos konyvtari ellatas, valamint a kozmu
vel6des tamogatasa).

5. Beszamitas
A tamogatasok osszeget csokkenteni kell az onkonnanyzati

elvart bevetelek osszegevel. Az elvart bevetel meghatarozasa: a 2012. evi
iparuzesi ad6alap 0,5%-at jelenti. Amennyiben az egy lakosra jut6 ad6
er6 kepesseg 15.000 Ft alatt van, lehet6seg nyilik a beszamitas osszegenek
csokJ<entesere. Varosunk eseteben ez az osszeg 18.000 Ft felett van, viszont
kozos hivatal szekhelyekent a beszamltas osszege 5% ponttal csokJ<en. A
tamogatas csokkentese meghatarozott szempontrendszer szerint tortenik.

A helyi ad6 bevetelenek tervezese: az e16z6 evhez kepest 23 mil
1i6 Ft-tal tobb helyi ad6 bevetel keriilt, lJ1egtervezesre.

Kiadasok szambavetele:
A varhat6 inflaci6 korlili mertekben novekedhetnek az el6z6 ev terv

szamitasaihoz kepest, illetve a szambavetelnel a feladatnovekedesb61 szar
maz6 tobblet kiadasok lettek meg figyelembe veve. A fejlesztesi kiadasok
kozul els6sorban a 2013. evr61 arhuz6d6 beruhazasok kerliltek megterve
zesre, az intezmenyek es a Varoslizemeltetesi Osztaly altaI szuksegesnek
tartott fejlesztesek, a testlilet.altal hozott dontesek kerultek betervezesre.

Gyomaendrod Varos Onkormanyzat 2014. evi kOitsegvetesenek
merlege

(Adatok Eft-ban)

megnevezes 2011. evi 2012.evi 2013. evi 2014. evi
tenv tenv terv terv

Koltseyvetesi 3.171.487 2.928.442 2.729.684 2.482.933
bevete iisszesen
Koltsegvetesi hiany 621.016 234.568 708.551 680.547
bels6 finanszirozast
szolg-al6 bevetel
Rovld lejaratll hite! 0 0 0 0
felvetel
Egyeb finanszlrozasi 6.497
bevetelek
Bevetel 3.792.503 3.169.507 3.438.235 3.163.480
mindosszesen
Mukodesi kiadas 2.527.012 2.567.647 2.096.664 1.899.178
osszesen tartalmazza

a mfik6desi
celtartaIekot

Felltiitas iisszesen 70522 35833 42.000 45478
Fe"lesztes osszesen 1.087.888 395.763 825.415 828.325
Tartalek 474.156 390.499

felh-i
celtartalek

Egyeb finanszirozas 1.621
kiadasai
Kiadas 3.685.422 3.000.864 3.438.235 3.163.480
mindi\sszesen

A vegszavazasnal12 kepvisel6 volt jelen, igy 11 igen es 1 nem szavazat
mellett keriilt elfogadasa a 2014 evi kiiltsegvetese varosunknak.

2014. evi Tamogatast szolgaI6 alapok palyazati kiirasa
A varos 2014. evi koltsegvetesi rendelete a Sport Alapot 12.000.000.

Ft-ban, a Kornyezetvedelmi Alapot 3.600.000. Ft-ban, a Civil Alap meg
hivasos alapon palyazhat6 keretosszeget 1.550.000 Ft-ban, az Idegenfor
galmi Alapot pedig 1.000.000 Ft-ban hatarozta meg. A Sport Alapra, Ide
genforgalmi es Kornyezetvedelmi Alapra nyilt eljarasban lehet palyazatot
benyujtani a palyazati kiiras szabalyai szerint.

A Civil Alap eseteben a Kozmuvel6desr61 sz616 rendelet mellett spe
cialis celok es kovetelmenyek is meghatarozasra kerUlnek. Azok a szer
vezetek elvezhetnek el6nyt, akik szerepet vallalnak a yaros turisztikai es
idegenforgalmi celjainak megval6sitasaban.

Nemzeti linnepek es kapcso16d6 rendezvenyek:
Sajt- es Tur6fesztival, Nemzetkozi Half6z6 verseny szervezeseben, va

lamint a 25 eves a varos programjanak szinesiteseben.
Ezen felteteleken kivul a Civil Alap ez evben ket komponensulesz. Az

,,/\' komponensben penzbeli, mig a "B" komponensben termeszetbeni ta
mogatasra lehet palyazni. (Ez ut6bbira a kiirasban megjelOit allapotu szer
vezeteknek, a kiirasban lev6 feltetelek meglete eseten.)

A palyazati kiirasok es feltetelek megjelennek az onkormanyzat hon
lapjan es a helyi mediaban. Dontes az aprilis 24-iki testlileti Ulesen varhat6
a bizottsagok javaslata alapjan.

Leh6czkine Timar Iren
Kepvisel6
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Hirek innen-annan es hazunk tajar61

2014, marcil.1s

Meghiv6

Tisztelettcl meghivom Ont es csalRdjnt RZ 1848-49-es
fonadnlom es sznbadsaghnl'c eUlIl~kere l'cndezett
Unnepsegl'e, melyet 2014. mih'cius 14 - 6n pentelten
de. 10.00 ol'nl,or tautuuli a MitveWdesi hazblll1.

tJnnepi beszedet mond: Petellyl Sztll\rdue polgarmestel'

t)unel)e1jtll( egyiltt it sZllbndsagbal'c tlnnepH!

A gyomaendrtsdl mal'dull 15-el Unnepsegrl>l:

IdClpont: 2014. mal'clus 14. 18.30 6ra
Hel,YS.zln: Szabadsag tel'-Ol'szagzaszl6 (.gyomal val'osresz)

Onnepl sz6nok: Dank6 Bela orszlfgBy(llesikepvlselCl. Onnepi
musol't ad a 57-ent Gellert Katollklls Altah\nos Iskola.

TaJekoztat6 IlZ BlldriSdlek Bari\tl Kijl'e
tagJai es 8z1mpati1.l\llsnll'eszerel

. EgyesUletUnk evcs kozgy(\[eset 2014. mal'cius 22-en szom
baton a szokott helyen (Bp. V. Alkotmany ll. 9-11.) Alma Matcr
Btterem~~n tar~)uk. Varunk mlndenklt nagy szerctettel. Resz·
letek az u{sag kovetkez6 szamaban, Illetve tagtarsalnk reszere a
mcghlv6 evelbcn. .

EBK vezetClsege

Felhlvasl

. Az 1!64-ben az EndrCldl Altala~~os IskoMb61 e1ballagott 6reg
diakok::>O eves talalkoz6!atelkezdtuk mcgs7-crvcznI2014. majus
9·en pentek estere. Kerunk mlndenkit, hogy magllk es ismel'6
selk clerhct8seget szlvcsl<edjenek k6z01nl. Szerctnenk emleke
~etcsse tennl ezt az csemenyt, ezer't az iskola R.6zsahegyi Nap
)aho1. es az Endr6dlek Banhi Kore egyik legnagyobb endr6di
l'cndezvenychez pr6baltunk kapcsol6dnl. MegjegyezzUk meg,
hogy masnap ~z EndrCldihld 100 evcs JlIbileuma es ujjaeplte
se alkahnab61 ugynevezett H!DD'NNEP lesz, es lchet6seg van a
Koros01'). setahajozasra Is. '

Szcrvez6k:
Feuerverkerne Balogh Irma 06-66·386-665
Lovaszne Habzda Il'l~n 06-66-284-949
SzakaIos Maria 06-30·358·5618
Timar Imre 06·20-942·9331

e-mail: timarjmrcv(wgmai!,CQlU

Horg zter e
a Talamba OtCSe vOtte

N6NAPI KONe RTJE

2014. marclu 7- en (penteken) 19 6rakor
a Katona J6zsef MOveltSdesl K6zpontban

(Gyomaendr(jd, Kossuth u. 9.)

Belepih a,goa Ft

Informacl6: 66/283-524; 20/994-6141

Bella Janos tS nezek a Idthataroll tulra c. k6nyvenek kl·
iillltassal egybekot6tt bemutat6ja lesz 2014, marclus 21-en
(pentek) delutan 17 oral kezdettel. Helye aHatar Gy6z6 Viirosl
Konyvtar.

Szeretettel varunk minden kedves erdeklod8tl

Fal'sallgl mulatsag Runyan

" ylzkereszt (Janual' 6.) es Hal'nva~6szel'da (Iden marcius 5.)
kozotti Id6szakot farsangnak nevezzlik.

Ez az Id6szak a vidam, j6kedva balok, l'cndezvenyek ideje.
A hunyal m(lveWdesl hazban februar 23 n ao, vasarnap volt

llyen rendezveny.
Sokan osszejottek Hunyar61, Gyomaendr<k1rol, Konctol'os

1'61 es mas telepUlesekr61 is.
Veha Lasz,16ne a R6zsa Pavakor tagja koszontOtte a megje

lenteket, majd vldam, zenes 111(\501' kovctkezet.t, melyet a jelen
lev6k biztosltottak. A kondorosl R6zsa Pavakol' nyit6 mflson\t
kovette a rneghlvott venctegek eWadasa.

A mas?1' uti!n a kondol'osl Varga Janos vendcg\{Sjenek kony.
hajan keszult ~nom vegyes tal ebM kOvetkezett. AUg UrUltek 1<1
a tanyerok, a )clenlev6k cgy resze tanera perdiilt, A tanchoz a
zenet Major J6zsef es tarsa biztosltotta, de besegltett a hunyai
Ivanyi Laszl6 zcnesz is.

A j6 hanglliatot a tombolajatek is fokozta ~ k(\lonosen azok
koreben. aklk nyertek is valamlt. '

A rendezvenyt jclenlctevel megtlsztelte Dr. Csorba Csa
ba jcgyz<3, Hegedus Roland OnkOl'lUanyzatl kepvisel6 es Ivanyi
Laszlo picbanos is.

Agondos szcrvezes Wha Lasz16ne lUunkaJa.
(kepek a 20. oldalon)
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az egesz mennyezetet. A megfeketedett festmenyt ezutan
lemeszeltek. Hosszu evekig pihent a Feher meszreteg alatt.
mrg egyik felujftas alkalmaval lekapartak a fedo meszreteget.
A festmeny akkor egeszen kiveheto kepet mutatott. Sajnos a
szakszeru. hozzaerto felujftas, restauralas elmaradt, fgy a kep
lassan annyira megfakul, hogy mar nem lehet helyrehozni.

A gyomai volt varoshaza. (ma jarasi hivatal) dfsztermenek
mennyezetere ugyanesak a paraszti elet jeleneteit festette fel.
Ez a falfestmenye sem lathat6, mert ezt is lemeszeltek. Az
egykori K6r6si Allami Gazdasag kulWrtermenek szfnpadhom
lokzatat szinten az 0 munkaja dfszrtette. Endrod6n a Homoki
hazban, mely ma a R6zsakert Idosek Otthona, szepen meg
maradt ket falfestmenye. Az egyiken szuret IMhat6, a masil<
festmeny jMszadoz6 medveboesokat abrazol. Arr61, hogy a
maganhazaknal milyen falfestmenyeket keszftett, sajnos, nines
adatunk.

B6di Karoly soha nem nosult meg. csaladot nem alapftott.
Idos koraban rokonoknal, ismeros6knel huzta meg magM. A
falusi viszonyokhoz kepest kul6ne ember, nagyszelu Fekete
muveszkalapot es csokornyakkendot hordott. I 966-ban sajat
kezevel vetett veget eletenek. Alkotasaib61 1982-ben Kruehi6
Laszl6 rendezett kiallftast a Katona ]6zsef Muvelodesi K6z
pontban.

Emlekezzunk B6di Karolyr61, aki itt elt ebben a varosban es
egesz eleteben ennek a videknek elmenyeit jelenrtette meg
al kotasai ban.

Hamarosan gyCijtemenyes kiallrtast szeretnenk rendezni
B6di Karoly alkotasaib61 az Endrodi Nephaz als6 termeben,
melyhez kerjuk a tisztelt olvas6ink segftseget is. Kerjul<, je
lezzek az ujsag szerkesztOjenek, ha B6di Karoly alkotasokr6l
tudnak, hogy minel teljesebben tudjuk bemutatni a mar-mar
elfeledett gyomai tehetseg munl<assagat.

Forrasol<: Uhrin Pal k6zlese- Gyomaendrod, 2006; Varga
Bela k6zlese - Gyomaendrod, 2012.; Gyomaendrodi ki kieso
da? 2004. B6di Karoly sz6cikk (48. oldal)

uj kenycr [ze, lepergo k6nny soja,
6r6m-kacagc\s, Ielki I<aba-ko...
Isten illdjon! Te legy vegso ilImunk,
s ivadekainkba slebb J6vo!

Timar MiHe

86di Karoly
1902-1966

festo

Szlil6f61d; 136!cso, majd kopors6!
Sarkcsillag il negy cgtaj felCH!
Anyanyelved billyogkcnt jet61!
Te vagy a teli ho s a tavaszi z6ld,

Gyoma es Endrod a 20. szazad
elso feleben harom nagy autodidakta
muveszt nevelt fel. Az elso Papp Zsig
mond, Gyoma ezermester ostehetse
ge, a masodik Uhrin Peter, az endrodi
es a p6halmi paraszti elet festOje, es a
kevesbe ismert B6di Karoly. Mindha
rom muveszt a polgarosod6 paraszti

6ntudat eltette, az a ld.i16nleges k6zeg, mely j6 taptalaja volt
az 6nmuvelesnek es az osereju alkotasnak.

B6di Karoly 1902. szeptember 22-en szuletett Gyoman.
Kul6nleges rajztehetsege mar kisiskolas koraban megmu
tatkozott. Elemi iskolai tanft6ja tanacsara szulei a budapesti
rajziskolaba frattak. A falusi elethez szokott ifju nem bfrta a
nagyvarosi eletet, es a rajziskolat felbehagyva, hazaj6tt szulo
varosaba, Gyomara.

I(ovaes Matyas szobafesto mesternel kitanulta a szoba
festo szakmat. A lak6szobak cifrazasa mellett olajkepeket es
falfestmenyeket keszftett. Tehetsegere hamarosan felfigyeltek
es egyre t6bb megrendelest kapott. Az 6nall6 alkotasok mel
lett sokat masolta a hfres festok kepeit. Kul6n6sen Bihari Janos
festeszetet kedvelte. Olajfestmenyei, eeruzarajzai es vazla
tai gyCijt6knel, csalc3.doknal talalhat6k, mely alkotasok szama
meghaladja a szazat. A tablakepeken kfvul falfestmenyeket
keszftett k6zepuletekben, esaladi hazaknal. A 48-as Kaszin6
mennyezetere paraszti eletkepekbol all6 kompozfci6t festett.
Sajnos ez a monumentalis munkaja majdnem megsemmisult.
A Kossuth uton all6 epuletben ma a I(is Balint lskola ebedlOje
talalhat6. A festmeny j6 allatban volt addig, mfg egy eldu
gult szenes kalyha kiaraml6 kormos fUstje be nem borftotta
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"HALLGASS MEG MINKET, DR ISTEN
NEGYVE NAPIlBOJTOLESBE !"

2. vasamap:
4. kedd:
5. szel'da:
9. vasarnap:

16. vasarnap:
19. szerda:
23. vasamap:
25. kedd:'

30.Vllsamap:

Evl<ozl 8. vasch'nap
Szent Kazmer
Hamvaz6szel'da
Nagybojt 1. vasamapja
NagybOjt 2. vasal'llapja
Szcnt ]6zsef, a 1301dogsagos Sz(1z Maria jcgyese
Nagybojt 3. vasarnapja
Urunk szuletesenek hlruladasa (Gyiimiilcsolt6
Boldogasszony) .
Nagybojt 4. VilSamapja

J~ndrl)d

Vasarnap es i.lnnepnap: 9 es 17 6ra,
hetld)znap cstitortok kiveteICvel reggel fel 8

G oma
Vasarnap es i.innepnap 11 6ra,
kedden es penteken 16 6rakor

a plebanian kialaldtott lG\polnc\ban

'un
Hetkaznap csiitortak kivetelevel 17 61'a, szombaton 17 61'ako1'

vasarnapi eJ()esti mise, vasamap es tinnepnapl0 61'a

Az endrildi Szent Iml'c P16bania ko
zi:isscge neveben SZC1'etnem megkoszQnni
Hanycc1. Mal'git adomanyar. templomunk
Llj fUl6sz6nyeget. Isten fizessc meg!

Hasol116lccppen koszonet illcti a gyo
mai Thus S7,(ve Pl6bania kozossege. neve
ben Ivanyi Miklost es csaladjM, akiknek
adomanyab61 otven uj szek kerii!t a gyoma!
Don Bosco katolikus k07.ossegi hi\zba. Isten
fizessc meg!

Czank Gdbor
piebc/flos

minden 6vbcn a haromnapos lelkigyakorlat,
meIy egyhazk6zsegiinkben ebben az esz
tend6ben a Vil'agvasarnap eI6tti heten lesz,
aprilis 9-11 kozott, szerdan, csutOrtokon es
penteken, este 6 6rai kezdetlel, s melyet a
Vajdasagb6! hozzank e1'kez6 Ft. Szakaly J6
zser, Szabadka-kertvarosi plebanos atya fog
tarlani.

Kcdves testverek, ezzcI It lelkiHetteI kezd"
juk cI az idei nagybiijt6t. Legyen ez mind
annyillnk sZc1mara HZ imaclsag, a bojt, az
onmeglagadas, a bunhanat ideje, hogy igy
megtisz.tulva, felkcszult Ielek1<el unnepelhes
si.ik majd az Ddvo,,ft6 feIt,\madasanak szent
i.innepet.

Gyornacndr6di kcrcsztUt j,h6k Mrlria H.adnan 2013·ban

uralo01 miatt lehetetlenseg volt egy eur6pai
embemek a szentfOld1'e lltazni. Mivel a jel'u
zsalcmi keresztut a fcrences barMok gondo
zasaban alit, ezert a fe1'Cllces templomokban
feh\lIitottak a tizenncgy emlekhely kepel:
("staci6k"), ahol ugyanazon kegyc1mekben,
bucsukban reszesult ilZ ott im,'tdkoz6 keresz..
teny, mintha ugyanezt Jeru%salcmben tenne.
A XVIII. szazud1'a mal' nem 'sak a Ferenc...
rendi templomokban, hancm minden kato ..
liklls templomban fel lett allitva a tizenncgy
staci6s Mr, amit ki.ilonleges p1'ivih~giumkent

csak ferences rendi szerzetes pap aldhat meg.
Nagybojt pentekein es vasarnapjain ezt

az 6si ajtatossagot vegezzi.ik tehat templo
mainkban. Enekelvc, irnadkozva vegigjihjuk
a tizennegy staci<'>t, az i(iy elnyert bucsu!<ut
felajanlva anmagunkert. szeretteinkert s kil
Ianosen a tisztit6tuzben szcnvedo le1kekfh't.

Masik kedve~ bajti imadsagunk a Fajdal.
mas 0lvas6, vagy Szuz Maria het fajdalma
na!c hettizedes r6zsaf(izere. A szentolvas6t
imadkozva, a tizedck alalt elmelkedi.ink J6·
ws szenvedeseir61 es a Szent Sz\iz anyai faj
dalmair61.

Dc a nagybojti szent ido legfontosabb
celja a b{inbanattartas. Az Anyaszcntegyhaz
parancsolatban keri, hogy a szentgyonaslln
kat vegezziik el, es legal<ibb a hllsveti id6ben
jaruljunk szentaldozashoz. Ezt segfti el6

A nagyszUleim falujc\ban, az Mad me
gyei Tornyan nagybojt soran enekelnek egy
regi eneket, melynek ref1'enje m,aig fiilemben
cseng: "Hallgass meg minkel, Ur Isten, - Mi
buzg6 konyorgesiinkben, - E szenls~f,es szent
idokben: • Negyven napi bojtah!sben!'

A Katoliklls Egyhaz a marcills 5-i hamva
z6szerdaval ezl a negyven napi bOjtid6t kezdi
meg. A keszi.ilet szent idej¢l, melyben meg
tisztlllnl, felkeszlilni akarunk keresztenyse
glink legnagyobb linneperc, a Husvetra. Mi··
ert eppen negyven nap? A valasz egyszcru.
A.zert, mcrt a Bibliaban azt o)vassuk: miel6tt
Jews megkczdene nyilvanos m\ikadeset, e\..
megy a pusztaba, ~s negyven naj::jig bi:ijtol.
S mi, katolikus kCl'eS7,tenyek ugy erezziik,
hogy Jezus peld,h akar s20lgclltatni nektink,
hogy mi is felv,lIlalva a bc)jti 6nmegtagadast,
lemondasokat, igy kesztiljlink an-a, hogy az 6
dicsoseges feltamadasat megi.innepe!jiik.

A nagyhcijti Bzent ido ki.\ls6scgcivcl is
figye1meztel benni.\nket a kcszi.\letre: a szcnt··
l11isebOl elmarad a ket i>rvendcz.O enek, Di
cs6seg es az Alleluja eneklesc. A liturgikllB
szfn a bunbanal viola szine lesz, az oltarok
1'61, szobrok es szentkepek el6l e1tavolftjuk a
viragokat. NagybOjt otoc!ik hetet61 letakar
juk a kereszteket lila vagy Fekete leplekkel.
Ezek az evezrcdes liturgikus mozzanatok
mind ana intenek bennunkel, hogy ez most
egy szent idiS: az anvizsgalat, a bunbanat, a
bens6seges imadsag, az onmegtagadas negY"
yen szent napja.

A nagybojt k6t napjan: hamvaz6szerdan
es nagypenteken sZigon:1 h(ijtat tartllnk: tel
jes hustilalom meIIett napi haromszol'i etke- .
zes megcngedett, de csale egyszeri j611akch
sal. A nagybojt labbi penteken a hustilalom
megtartusa kotelez6. A nagybojt folyaman
tilos a hangos ll1ulatsagokon val6 reszvetel.
(Ezek a bojti rendeletek a 11-60 ev kozotti ka·
tolikus kel'esztenyeket erintik koteleziJ m6don,
a Wbbieknek csak ajanlott.)

A nagybojt egyik kedves imadsaga a
Szent KeresztLll:jaras. Jeruzsalemben mMg la
logatjak az odazarandokl6 hivek azt a tizen
negy emlekhelyet, amely awn az l'ltvonaJon
talalhat6, amit a megkinzott Jeztls, vall{1l1 a
kereszttel, Pilatlls Mzat61 a kivegzes helyeig,
a KaIvariaig megtett. Az EgyMz kul6nleges
bucsLlkat engedelyezett a jerllzsalemi za
nlndokoknak, akik ezl a tizennegy allomast
imadkozva vegigjartak. Kesobb, a kazep ..
kori kereszles haboruk, majd a muzlIlman



a Boldogsagos SzUz Maria jegyese
(marcius 19.)
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(Ivanyi Ldsz16: 200 eves az
Endrodi Szent Imre templomJ

Foto - Ivanyi Ldsz16: Szent J6zsej
szobra az endr6di templomban.

tek Ie. (Mt 2, 13-23) Itt lics volt.
Jezus nyilvanos mU}{odesenek

megkezdese eMtt nem sokkal huny
hatott el, am sem halala idoponijat,
sem sirhelyet nem ismeIjiik

%l? olblllt £l?crhes?ti: ~on6 @e?rl

ZE JOZSEF

David csaladjab6l szannazott (Mt
1, 1-17; Lk 3, 23-38). Maria jegyese
volt, amikor az egybekelesiik elott
Maria meheben fogant a Szentlelek
tal. J6zsefj6 ember volt, sok topren
ges utan az angyali jelenes nyoman
megis felesegill vette jegyeset.

Az osszeiras idejen Betlehemben
megszilletett a gyermek Jezus. (Mt
1, 18·24; Mt 2, 1-12) A veszely el61
engedelmesen Egyiptomba meneki
tette csallidjat (emigralt!) majd ha
zateresiik utan Nazaretben teleped-

2014. marcius

Fe yes Dp · a m gyar historidnak...
folytatas a cfmlapr61

Az 1100 eves magyar tbrtenelemnek vannak olyan esemenyei,
melyek nemcsak nekLink, magyaroknak fontos, hanem Eur6pa, sot
a nagyvilag szamara is hordoz Lizenetet.llyen nap a mai is.

Marcius 15 - szimb61umma valt. Nemcsak 1848 tbrtenelmi ese
menyeit jelenti, hanem ~_ szabadsag szimb6Iumat... Szabadsaghar
caink harom jelentos evszama - 1848-1956-1990 - tartalmaban,
jelentosegeben, peldaertekeben bsszeblelkezik. Ha kezdetben
elbuktak, es csak kesobb gyoztek is forradalmaink, megis dicsose
gesek, es erot, peldat, biztatast adnak a szabadsagukert kLizdo ne
peknek

1848. marcius 15. - evrol evre megLinnepeljLik. Belegondol
tunk-e val6jaban, hogy mit jelent ez itt es most nekLink? Maskent
lattak es eltek meg a kortarsak, es maskent velekednek r61a a kesob
bi korok emberei. Az egykmi tbrtenesek gyakorta nem jelentenek
tobbet az emlekezes kbtelessegenel, nehany semmitmond6 koz
hely felemlegetesenel. KLilbnbsen akkor, ha a hatalom kisajatftani
igyekszik az Linnepet - mint a Kadar-korszak vegen, vagy pedig szet
zavarja a lelkiismeret, es nem a hatalom szavara gyLilekezo, emleke
zo ifjusagot, mint az tbrtent a 70-es, 80-as evekben.

Nagyon sok embernek adott lelki erot es kitartast a nehezebb
idoszakokban, az elnyomatas eveiben 1848 szelleme, es megUn
neplese. Elszakftott magyar testvereinknek, hatarainkon tul ez a
nap egyet jelent magyar identitasukkal.

Az elnyomatasok idejen es helyen mindig megnott e nap jelen
tosege.

Emlekezni tobbfelekeppen lehet. Ide; marciusunk bsszehasonlf
tast kfnal es kfvan 1848 es napjaink kbzbtt. Osszehasonlftast, amely
nek fenyenel fblismerhetjLik a kLilbnbbzoseget.

A hires-nevezetes aprilisi tbrvenyeket a feudalis parlament hoz
ta meg, mondhatnank, a reform orszaggyules - tortenelmi ertelem
ben - meghaladta bnmagat. Csakhogy ehhez az bnmeghaladashoz
nem lett volna elegseges az 1847-1848-as parlamentre nehezedo
kLilso nyomas. A sikert nagyreszt a tbrvenyhozast61 fUggetlen, mai
kifejezessel a civil tarsadalomban lezajl6 esemenyek lendftettek
oda, ahonnan mar nem volt visszaut a reformok langyos -elsimfta
sahoz. Ha nem lepnek fbi az ifjak, ha nem toborz6dik az bnkentes
nemzetorseg, ma nem tekinthetnenk legnemesebb erzelmeink

negyvennyolcara. Nemcsak arisztokrata nagy szellemekre, majd
radikalis populista politil<usokra volt szLikseg a sikerhez: negyven
nyolc legfokeppen a magyar kbzepnemesi szellem es kultura, jel
lem erteklenyomata.

Az akkori reformkor veletlenLiI sem hozhat6 parhuzamba az
ugynevezett puha diktatura kbzelmultbeli evtizedeivel. Az 1989
ben a sarkalatos tbrvenyeket meghoz6 parlament nem tamaszko
dott ertekmultra, s ezaltal nem is fejezhette ki a nemzet tbrekveseit.
Ekkor nem "haza es haladas" volt a jelsz6; helyette pusmog6 hata
lomatmentes folyt.

A nyakllnkba szakadt szabadsaggal1990-ben alig tudtllnk kez
deni valamit. Volt egy pillanat, amikor ugy erezhetWk, elerkezett az
bnmagunkra talalas ideje, am ennek megval6sftasat azokra a - kU
Ibnfele szfnekben es partideol6giakkal jelentkezo - hatalmasokra
bfztuk, akiknek kezen a haza es a haladas sorsa kbzepszerusegge,
semmitmondassa, hatalmi, politikai birtoklassa es veszekedesekke
silanyult - akik meg tenni akartak valamit, azok szavat elnyomtak az
ellenkarog6k kiabalasai.

Negyvennyolc Linneplese legyen szamunkra okulas: a nem
zetre leselkedo legnagyobb veszely, ha hianyzik a nemzeti cel es
eszmeny, a nemzetprogram, az bsszefogas, amely szokasokban,
eletformaban es eletminosegben jelenik meg. Forradalom kell!
Amelyet Nemeth Laszl6 hfvott, vart es kbvetelt: a min6seg forradal
ma, amely nem hosieskedo, de ha kell, bator.

Tragikus m6don pusztulva, faradtan, de remenykedve Linnep
ILink. Legyen mar vegre ez a nap az ebredes napja: ne hagyjuk
magunkat felrevezetni, becsapni. A kivfvott szabadsagot, az eddig
elert eredmenyeinket orizzLik meg, ne hagyjuk, hogy elvegyek! Ne
hagyjuk magunkat megosztani, talaljunk egymasra - magyarok es
magyarok!

BLiszken mondjuk: "EskLiszLink, eskLiszLink, hogy rabok tovabb
nem leszLink'; es oseink hitevel imadkozzunk, es kerjLik IstenLinket,
a magyarok Istenet, hogy:

"Isten aldd meg a magyart, j6kedvvel es boseggel:'

Ivanyi Laszl6
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- Ha jonne az aranyhalaeska, s teljesitene harom kiv{\11sagodat,
mi lenne az?

- Nyertem nagyon sole konyvet, lemezeleet, egyeb largyakat. A
legjobban orultem a ketszemelyes isztambllii lltnak. Kisebb penz
nyeremenyeim is voltak.

2014. ffiarciusK
kezdett felnyilni a szemiink.
Ezeken a rendezvenyeken
sok kesobbi donteshoz6val is
megismerkedhettem.

- Nines unalmas idom. mindig lekotom magam valamivel.
A gyermekkoromt611953-ig bezar61ag zajl6 itthoni esemenye

ket (gyermekl{or, esaladi kapesolatok, helyi politikai tortenesek)
oroldtem meg az altalam megeltele szerint, rokonole kozeli ismero
sok szamara.

Regi bolcsektol is sokat olvasok. .. meg is irom az lljsagban idon
kent a gyongyszemeket.

- Mindenki altaI ismert, hogy szeretsz adakozni ertelmes ee
lokra: katolileus iskola, kapolna es a tempIom segitesen tlll nemes
felajanlas volt toled a szep leivitelU varosi 6ra felallitasa az endrodi
kozpontban. Igazi kozossegi gesztus, sokan kovethetnek.... Mi kesz
tetett erre?

- Mivel telnel{ mostanaban a napjaid?

Tovabbra is sokat olvasok, politikai, tudom{myos, tortenelmi
temakat, szeretem a verseket, zenet hallgatok s irogatok is. Sze
retnek tobbet jami uszni. Regebben sokatytaztam, termeszetjar6
szervezetlel bebarangoltuk az orszagot. Orommel tapasztaltam,
hogy milyen szep es gazdag ez az orszag, ha esonkan is. A Karpat
medeneeben jarva faj6 szivvellcittam, hogy ezek az orszagreszek is
Magyarorszaghoz tartoztak egykor.

Idos leorom ellenere rna is szivesen lltazok, s szivesen szepitem a
kertemet, aktiv mozgassal tartom rendben egeszsegemet.

- Mondtad, irogatsz is ...

- A esaladban hagyomanya volt ennek, ezt latlam peldakent, en
esak folytatom.

Orom voltaz adakozasban, szivesen adtam, adok oda, ahova
j6nak IMom. Anyagi eromtol fuggoen.

Olvasni mindig nagyon
szerette,m, s a tortenelmet
is, igy ~agyon sok ujonnan
megjelent konyvet megvet
tern s kaptam is Svedorszag
b61, USA-b61, ottani magya
rokt61.

Sokat olvastam, kitagult
elottem a vilag, s ahogy em
!ited, a leisgazda munlcaban
alapitast61 reszt Yettem.

- Sokak altaI ismert kre-
ativitasod, salekszereteted,
zene iranti fogekonysagod. Szamos vetelkedori vettel reszt, meg is
nyerled oleet, amikor jelentleeztel. (Senld tobbet harmadszor, vagy a
Ki nyer rna? zenei vetelleedok es gyoztesek klubja.)

A sikerelmenyek mellett, volt-e anyagi haszna is ezelmek a jate-
koknak szamodra? -

Iden pontosan otszaz eve, azaz 15l4-ben kezdodott a D6zsa
Gyorgy vezette paraszthaborllba torkoll6 keresztes hadjarat, mely
videkunkon is athaladt.

Sajatos emJe]{ezesem akar lenni az evfordul6ra, hogy miutan
hagyomanytisztelO m6don Gyomaendrodon is utea viseli D6zsa
Gyorgy nevet, most egyik lak6jcit valasztottam beszelgeto partne
remnek. Bemutatva ot, felidezzuk a multat, beszeli.ink a jelenrol s
kiesit a jovorol is.

Gyermekkoraban l<ival~ sportol6 volt, sokal uszott, atletizalt,
tornaszott, kerekparozott. Ep testben ep Ielek... volt a mott6.

Aztan a kulakuldoztetessel, padlassopresekkel minden megval
lozott az otvenes evek elejen, teljes vagyonvesztes lett a kovetkez
menye. A kulaknak nyilvanitoll esaladt61 a megelhetest biztosit6
foldet, tanyat, gyumolcsost elvettek, a sziilOk osztalyidegennek itel
ve bortonbe, rabmunkara kerultek. Ezt kovetoen edesapja sokaig
nem tudott fizikai munkat vegezni, lelkileg, fizikailag megroppant.

MunkM kellett tehM talalni, ami Endrodon nem volt lehetseges
ilyen esaladi hatterrel. Itt kellett hagyni a szulOfalut. ahova azert
evekkel kesobb visszahllZta a szive.

- Hoi tudlal vegul elhelyezkedni. hova vetett a sol's?

- A regi SZlalinvarosba (mai Dunaujvaros) keriiltem egyik uno-
kanoveremmel, ahol elsosegelynYlljtassal kezdtem, majd gyermek
otthonban es k6rhazban apol6kent folytaltam. Megszereztem a ese
esemo- es gyermekgondozonoi oklevelet, s ezt kovetoen 1956-t61
negy even at a racalmasi gyermekotthonban dolgoztam.

Kesobb Szolnokra kerultem, a helyi bolcsodeben beosztott gon
doz6no, bolcsodevezeto, megyei szakfelugyelo lettem. Huszonot ev
otlani munka utan Szolnokr61 mentem nyugdijba.

Masok, az emberek segitese mindig sikerelmenye volt. Nyug
dijba keruleset kovetoen visszakoltozott Gyomaendrodre, s mindig
letetle nevjegyet a most mar varossa nyilvanitott telepules eleteben.

Szinte vele jott haza a rendszervaltas... mondhatn6k.
Ismert, hogy sok even keresztlil a helyi gazdakat is kepviselte,

tagja volt a kisgazdapartnak, es 1994-1998 leozott onkormanyzati
kepviselOkent is segilette a telepulest.

- Reg volt. .. - mondja mosolyogva - aktiv kulturalis es kozos
segi elettel: teniszpalya, koresolyapalya. balok, konyvtar, szinhazi
eloadasok. sportkori elet. kisgazdakor, sok kikapeso16dasi leheto
seggel. No es a Kisszab6... igazi kulluralis- es sportkozponl volt. ..

Hires utea a volt a Kiraly, majd D6zsa, Ridegvaros fele bandu
kolva kedvene utvonalam volt. Tiszteletben all6 nevek laktak, lak
jal<: Varju Gergely nagybatyam esaladjahoz sokat jartam anno, s itt
lakott Kovacs Matyi baesi, az orszagosan hires tanar, valamint gyer
mekkorom diszn6vagasainak kedvene bollere, Hanyeez Illes baesi
is, es meg megannyi kedves ismeros.

Mindezek a gondolatok futnak cit agyamon, mikor leiiJiink be
szelgetni.

- Milyen volt az elet a regi idokben, a haboru elott, s azt)<oveto-
en? - kerdezem Hanyeez Margitkat. .

GYOMAENDRODI KRONIKA
- Civil sarok - Hanyecz Margit

- Mi motivalt a hazakoltozesben, visszateresben, s mit adtak ne
ked ezek az evek?

Rokonok, baratok kozeIeben szeretlem volna elni. Sajnos vi
szonylag hamar mindenki meghalt, magamra maradtam, a gyasz
meg inkabb itthon tartott. No meg egy kiesit segileni szerettem vol
na sZlilOfoldemen is.

- Orulnele, ha a varos szepen fejl6dne, s lehetne. kC'llene valamit
tenni az endrodi varosresz leulturalis, leozossegi elekc:l is Teljesen
beszuklilt az a lehetoseg, ahal az endrodiele (nel11csak a magano
sale) neha-neha el tudnak tolteni szabadidejiikel. A \aros ezen resze
kiurult, munka, program, klubelet kellene a fiataloknak is, hogy
megmaradjanak, ne menjenek el innen.

Mindig erdeklodo voltam. A rendszervaItas hajnalan sz'amos
talalkoz6n, (pI. Magyarok Vilagtalalkoz6ja vagy a SZittya 1<6ng
resszus) yettem reszt, ahol sok kulfoldi orvos, mernok, tortenesz,
tud6s ertelmiseg vett reszt, uj tenyeket ismerhetlunk m~g, s lassan

Lenne mit tenni a mostani uj generaci6nak e teren is, ahol tu
dok, meg segitek, de ez a feladat mar rajllk val'.. ..

Dr. Vatju Laszl6
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Koszonct az I %l-ert!Macz Istvan: Talalkozom a szeretettel?
(folytatas a 14. oldalr61)

Mielott lettem, Isten mar szeretett. Szeretetevel megelo
zott. Meg':\Imodta letem es ontudatra ebredesem elOtt mar
Molelt.

Vajon, ha vegleg elmegyel< - holtan -, talall<ozom a Sze
retettel7 Meg nem voltam, mar al<art. Ha pedig nem leszel<,
al<l<or is al<ar7 Szeret7 Talall<ozom a Szeretettel vagy a meg
semmisGlesbe hullol<7

Ha az ember azt mondja a masil<nal<, szeretlel<, annyit
mond: te nem halsz meg! Mennyivel inkabb igaz ez, ha maga
Isten mondja: Szeretlel<! Mennyivel val6bb, hogy nala sem je
lent mast, minthogy: Nem halsz meg.

Az ember elkepzelhetetlennek tartja, bar naponta szembe
sui a halallal, hogy szerettei tobbe nincsenek. A gyaszt a re
meny teszi elviselhetove.

Isten, aki annyifelel<eppen kinyilatkoztatta szeretetet, el
rudna viselni, hogy milliardnyl es milliardnyi ember,

al<it teremto szeretetevel alkotott,
akit megvalt6 szeretetevel megvaltott,
al<it megszentelo szeretettel segftett
az megsemmisGljon!'
Szeretet az Isten - nem engedheti.
Talalkozom a Szeretettel- hiszem. Hogyari kepzelem7
Ha meghalok, a Szeretettel talalkozom, al<i maga az Atya,

aki varja, varja minden hu es tekozl6 fiat-lanyM, varja haza...
S amikor megjelenek elotte - irgalmaba vetett hlttel from 
orvendezni fog az eg angyalaival egyGtt... elem siet es sz61:
vigadjunk es orvendezzGnk...

Jezussal talalkozom, aid nem elftelni jott a vilagot, hanem
megmenteni, es ~Iore ment, hogy helyet keszftsen nekGnk,
nekem ott, ahol 6 van ... Majd sz6I, hogy bocsanatot nyertek
buneid, mert nagyon szerettel, velem vagy a paradicsomban,
amit tettel az embereknek nekem

tetted. kGlonosen, amit a legkisebbeknek... es megolel a
teremtes elotti szeretettel ...

Ahol az Atya es a Fiu, ott a Lelek, Szentharomsagban a Sze
retet ...

Mi a csepp a tengerben7 Meg indokoltabb a kerdes: mi
az ember az istenl elet 6ceanjaban7 Megis "valaki" vagyok,
es kimondom. a Lelek indft ra: Uram "en" utanad vagytam es
hanyszor mondtam: "Te" , mert magadhoz vonzottal, ihlettel
es erot adMI, es 6 Lelek, testemet templomodda szentelted ...

Mit fogok tenni7 Csodalkozom. Ahhoz az orokkeval6sag
is keyes, hogy elegge csodaljuk, hogy az ember, en es te s
mindannyian, kellettonk az Istennek. Es orokre kellGnk neki a
szeretet szemelyes kapcsolataban.

Mit is frhatnek mast arr61 az allapotr61, amelyet szem nem
latott, emberl fGl nem hallott, elme es szfv fol nem foghat, csu
pan a teny teny, hogy egyszer lettonk, hogy orokke legyGnk,
Isten otthonaban. Errol a jovorol a kolto, Pllinszky Janos is ugy
fr, hogy nem sokat tud, de valamikeppen folmagasztalasunk
6raja lesz, "Akkor azt mondjul<: Szeretlek. Azt mondjul<: Na
gyon szeretlel<."

Kinel< mondjul<7 Ellenallhatatlanul egesz - mo~t elkepzel
hetetlen - val6nl<I<al Istennel< valljul<: szeretlek. Es mondjuk
azol<nak, al<ikhez szeretet-kapcsolat kOtott. Az Istenben val6
oromben szeretteinkkel val6 egyutt orvendezes egyesrt, resze
leszGnk a szentek egyessegenel<. Szeretetkozosseg, amelyben
megl<Glonb6ztetett szemelyek lesznek

nagyszGleinl<,
szGleink,
hitvestarsunk,
testvereink,
gyermekeinl<,
szerelmeink,
baratainl<.
Valamikeppen megszepGlnek a szeretet es szerelem meg

elt elmenyei. Ha Isten egymasnak teremtett minl<et es nem
maganyos szigetkent eltonl<, akl<or az emberi kapcsolatok ep
pen a szeretet maradand6saga altai nem szunnek meg.

Talalkozom a szeretetteI, ha vegleg elmegyek? Var a Sze
retet, az Isten, es varnak, akik szerettek es szeretnek. Isten te
nyererol Szfvebe ter~k.

Letem oka 0 volt. Eletem beteljesedese 0 lesz. "Szeretet az Jsten".

Az alabbi gyomaendrodi civil
szervezetek koszonik az eddigi
j6induJatot mindazoknak, akik
ad6juk l%-aval korabban is ta
mogattak alapftvanyukat, egye
siiletiiket. Remelik es kerik, az ez
evi tamogatast is. (2013. tvi lista
alapjan) Ha valahol valtozas tor
tent volna, kerjilk, ertesitsek a
Szerkesztoseget!

Endrodi Szent Imre Egy
hazkozsegert Kozhasznu Ala
pitvany, celja az egyhazi temetok
karbantartasa, ujra megnyita
sukkal kapcsolatos koltsegek fe
dezese, a templom belso felujita
sanak tamogatasa.

Ad6szam: 18380761-1-04.

Szent Gellert Keresztje
Egyesiilet, celja a Szent Gellert
Katolikus AltaJanos Iskola es
6voda tamogatasa.

Ad6szam: 18389980-1-04

Endrodiek Barati Kore
Egyesiilet, celja a hagyomanyok
apolasa, az elszarmazottakkal
val6 kapcsolattartas.

Ad6szam: 19182030-1-04.

:Elet Masokert Kozhasz
nu Egyesiilet, celja a raszoru16
gyermekek es felnottek segitese,
tamogatasa.

Ad6szam: 18384215-1-04

Honismereti Alapitvany,
celja a helyi hagyomanyok meg
orzese, publikalasa, az Endrodi
Filzetek, stb.

Ad6szam: 19056274-1-04

Hittel a Holnap Ifjusagaert
Alapitvany, celja a Szent Gellert
Katolikus Iskola tamogatasa.

Ad6szam: 18372276-1-04

Cukorbetegek Gyomaend
rodi Klubja, celja a cukorbete
gek oktatasa, segitese.

Ad6szama: 18378272-1-04

Onkentes TUzolt6 Egyesii
let Kiemelkedoen Kozhasznu
Egyesillet celja az elet es vagyon
vedelme varosunkban es kor
nyeken.

Ad6szam: 18371608 -1-04.

Hallhat6 Hang Alapitvany,
celja a zeneiskola hangszerallo
manyanak gyarapitasa.

Ad6szam: 18379383-1-04

GyomaendrOdi Val'osi
Sportegyesiilet, celja a helyi if·
jusagi es labdarug6 sport tamo
gatasa.

Ad6szam: 18370827-1-04.

Oregszoloi Gyermekekert
Alapitvany, celja a killteriileten
felnovo hlitranyos helyzetu gyer
mekek kozep es felsOfoku tanul
manyainak tamogatasa.

Ad6szam: 18376184-1-04

Selyem uti 6vodaert Ala
pitvany celja az 6vodas gyer
mekek kirandulasainal< tamo
gatasa, az 6vodai felszereJesek
szinvonalanak javitasa.

Ad6szam: 18379778-1-04

Kines Az :Eleted Kozhasznu
Alapitvany, celja a Gyomaend
rodon fogyatekkal elok segitese,
a Gondozasi Kozpont ez iranyu
tevekenysegenek tamogatasa,
felszereleseinek javitasa.

Ad6szam: 18386932-1-04

A Napsugar 6vod,akert
Kozhasznu Alapitvany, celja a
Szabadsag uti es a Fo ut 85 sz.
alatti 6vodak gyermekeinek ta
nulasi, jlitszasi felteteleinek job
bitasa, az 6vodak targyi feltetele
inek javitasa.

Ad6szam: 18386248-1-0~

Templarius Alapitvany ta
mogatja a "Segitsiink a raszoru
16 gyermekeken!" j6tekony celli
adakozast. Ad6szam: 18856617
1-04

Gyomaendrodi MentOala
pitvany: celja a mentoallomas
berendezesenek, felszerelesenek
es a mentestechnikai eszkozok
nek a bovitese.

Ad6szam: 18376713-1-04

MozgaskorhHozottak es
Hadirokkantak Gyomaendrodi
Egyesiilete

Egyesiiletiink szamara na
gyon fontos beveteli forrast je
lent az SZJA 1%-a, ebbal tudjuk
mukodesiinket finanszirozni,
celjainkat, programjainkat meg
va16sftani.

Ad6szam: 19057134-1-04

R6zsahegyi Iskola
alapitvanyai:

A R6zsahegyi Iskola Dlak
jaiert Alapitvany az iskola tanu
16inak es tanul6kozossegeinek
tamogatasara szolgal. (Tanul
manyi versenyek nevezesi dfja,
utikoltsege, nyelvvizsga dijak,
tanulmanyi kirandulasok, kul
turalis tevekenysegek, rendez
venyek.) Az alapitvany kozre
mukodesevel keszi.ilt el a Hosok
teren es a ligetben leva jatsz6ter.

Ad6szam: 18390162-1-04

A R6zsahegyi Kalman Di
aksport Egyesiilet az iskolaban
foly6 sporttevekenyseget tamo
gatja.

A befoly6 tagdijakb61, palya
zati forrasb61 sporteszkozoket,
felszereleseket vasarolunk, illet
ve a nevezesi dijakat, utikoltse
get finanszirozzuk.

Iskolank kival6 sportered
menyei tobbek kozott az egyesii
let tamogatasanak koszonhetok.

Ad6szam: 18387139-1-04
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Endrodi Hfrek

~ndr&il1!:jJr!f<trCJ:.omll7l31i!D;])/o.~3Ifdr@Jtt;jn
Gyamai Ujsag. 1932. aprilis 30. 6. aldal

Kepvisel6testuleti gyulc~s Endrodon.

Mult het pentekjen, vagyis apr. h6 22-en tartotta Endrod
k~~~,eg ~epvi~elote~tUlete ~endes k6zgy(lIeset. A gyulesen az
e!?IJ.~r6~ag telJes szamba.n Jelent meg, a kepviselotestUleti fagok
k?zul kllenc, ,n~gyen pedlg megbizas alapjan vagyis a hivatalos
~?zegeken klv~1 tlz~n~arman. A k6zsegi part, amely a kepvise
lotestuletnek tobbseget alkotJa, teljes egeszeben tavol maradt a
gyulesrol. mert nem akart reszlvenni abban a csunya harcban,
amelyet mestersegesen elokeszitettek. Elnok: Kalmar Imre bir6.
A 9.yul~s els6 pontja ~ Kondoros-endr6di vicinalis ut epftesehez
szuks~ges Idegen te:uletek tulajdonosaival kot6tt egyezseg be
mutatasa. Az egyezseget, amely szerint negyszogblenkent 80 fil
ler terrtest kapnak, egyhangulag j6vahagytak. A kbzsegi vadasz
terOletekben uj beosztast csinaltak es megallapftottak azoknak
ki.kialtasi. Emit. BUI~ Lajos es tarsainak abbeli kerelmet, hogy a
Slma~ugl hldat a koz~eg v,egye kezelesbe es tulajdonaba, annak
elle~ere, hogy Jogos es meltanyosnak tartjak, tekintettel a k6zseg
nehez helyzetere nem tejesftettek. Urban Janos irodatiszt kbz
~egi iktat?,kerelme.t, hogy a foszolgabfr6sagnal elt61tbtt szolgalati
Idejet tudJak be, tejesitettek. T6bb 0lvas6k6r beadvanyt adott be,
a,mely?en a piaci helypenz leszallftasat kerelmezik. A kepvise
10t~st~let tudomasul veszi elbljar6sag eloterjeszteset, hogy azt
teljesltenl nem lehet, mert a kbzseget szerzodes k6ti ez iranyban
de tobbek hozzasz61asa es kOlonosen elnokl6 bir6 beadasa ko~
vetkezteben (egy asszony 3 tojast hozott egy kezlkosarban el
a?asra a piacra, amelyert 15 fillert kapott es 10 filler helypEJnzt
koveteltek t6le) utasftotta az elQljar6sagot, keressen erintkezest a
piacberlovel es mentesftse lIyen esetekben a termel6t a helypenz
megfizetese al61.

Varmegyei alispan ujabb hatarozathozatalra utas(totta a kbz
seqi ~epvis,?16testUl.~tet ~z albfr6i es egy eskOdtl alias megslOn
teteset Illetoleg. A kozgyules tbbbek hozzasz61asa utan ugy hata
roz, hogy mindket allast megszOnteti.

Polanyi Istvan 100 szocialdemokrata munkas alafrasaval el
latott beadvanyban nyomorg6 helyzetUkre val6 hivatkozassal az
fnsegmunka azonnali megindftasat sOrgeti, avagy ha at: nem vol
na keres~tUlvihet6, ugy munkanelkOli segely kiutalasat keri, mert
az In~oklas, hogy erre nincs fedezet, nemallhatmeg hiszen, az
Egyhaz ,evek 6ta .~ap segelyt, tehat szOntessek be ezt a sege
Iyezest es ezt az osszeget hasznalja,k fbi erre a celra. Kulonben
is f61vilagosftast ,kernek, m~nnyi 6sszeget es mily cfmen kapott
az Egyhaz a multban segelyeket. A beadvany egesz tartalma
amellett bizonyit, hogy megrendelesre keszOlt, hogy m6d adas
sek az Egyhaz eddigi segelyezeserol kimerit6 jelentest tenni es
a munkas~ag am9gy is szelso~egre hajl6 csoportj,H - anyagiak
sZf~es feltuntetesevel - az Egyhaz vezetosegevel szembe allftani.
Az Ismertetes a szamadatok ugyes csoportosrtasa altai celjat a
h,allgat6. munkassag kbzbtt val6szfnUleg el is erte. Az ismerte
tes szennt az Egyhaz kOlbnbbz6 cfmeken 80.283 pengot kapott,
de ~sak 56.826 peng6t vett fol. (Azt hiszem nagy volna a tilta
kozas, ha az Egyhaz fol nem veil segely cfmen kovetelne a ket
osszeg kozott mutatkoz6 nagy osszeget?) Az ismertetes tovabbi
resz~b~n el6adja, hogy a kbzseg az fnsegmunkat azert nem tudja
megtndltanl, mert erre nincs fedezet. Koltsegvetes tervezetbe az
eloljar6sag beallftoll ugyan e cfmen 5000 peng6t, de ezt az osz
szeg~t Csernu~ Mihaly apatpleMnos javaslatara a kozsegi kep
v~selotestulet ,athelyezte a Kondoros-Endrod-Mezoturi utepftes
t~tel~r~. Mlutan azonban az emlftett ut epftese csak masodrendu
kladasl tetel, ahhoz nyulni nem lehet. Az el61jar6sag javaslatot
nem tesz a kozgyulesnek, hanem szabad kezet ad. Az el6ad6i
jelentes val6sagos biztatas volt es a folsz61al6k meg is ragad
tak az alkalmat, hogy egyreszt a tavollev6 apatplebanost es rajta
keresztUl az Egyhazat allftsak oda okaul annak, hogy a munkas-

Ravatvezet6: Kresznerics Gy. Ferenc

sagnak nincs kereseti lehetosege. Az elso felsz61al6 dr. Kovacs
Peter, ki miutan az eloljar6sag lavaslatot nem tett a kovetkezo
javaslattal alit e16: Elosz6r is az 5000 peng6t at k~1I hozni elso
rendu koltsegvetesi tetelnek, masreszt tekintellel a kozseg neMz
h~lyzet~ref~1 kell fugg~szteni minden neven nevezend6 segelye
zest. Maso~l~ak Kovacs Istvan sz61al fol. Hangoztatja, hogy az
5000 pengobol 290q buzat lehetett volna juttatni a munkassag··
nak, ami. 800 lele~ ellatasanak felel meg. A munkassagnak joga
van a mmdennapi kenyeret kbvetelni, a kozsegnek kotelessege
munkaalkalmat adni, miert is indftvanyozza, hogy Kovacs Peter
javaslata egeszftessek ki avval, miszerint az csak "birtokon" kfvul
fellebbezhet6 meg. Nem tartozik Ide - folytatja felsz61alasat - de
a munkassag erdekeben nagyon fontos es fgy szuksegesnek la
to~, h.ogy s~6~a tegy'e~ es egyutt~1 kerjem az eloljar6sagot a
szu~seges I~pesek surgos megtetelere abban az iranyban, hogy
a var~~gyel ~rte~ezleten elhatarozott es allft61ag rendeletileg ko
telezove tennl szandekolt hatarozat ellen, mely szerint mindenutt
csak helyi munkasok alkalmazhat6k, val6ra ne valjek mert akkor
az endrodi m~~kasok n~gy s~am.a C) nyar f?lyaman s~m tud maJd
elhelyezkednl es munkahoz jutnl. En eddlg a szarvasi hatarban
fekvo berletem~n ~indenkor endr6di munkasokat foglalkoztat
tam, de most mar flgyelmeztetest kaptam, hogy az idei aratas es
csepleshez csak szarvasi munkasokat szabad alkalmaznom. Ez
igen konnyen, veres vereked,?~re vezethet, mert en el vagyok ha
tarozva az Iden IS csak endrodl munkasokat szerzodtetni. T6th Li
bor J~gy~6 felsz61alasaban igyekszik magyarazni, miert helyezte
az alrspan a Kondoros-Endr6d-Mez6tUri utepfteset masodrendu
t~~elek ~oze. ,~ kepvisel6testUiet ugy hataroz, hogy az 5000 pen~
got elsorendu rovatba teszl es hogy az azonnal folhasznalhat6
legyen s csak birtokon kfviJl fellebbezhet6 meg.

A'/,. eloljarosagi jelenteshez van hozzMuzni valom. Az
igazsag kedveert meg kell jegyeznem, hogy annak idejE!n
az apatplebanos azert csatoltatta a'/,. 5000 pengot az utepf
te;; ~~teler~.' hogy fgy 5000 pengo helyett 12.700 pengot, te
hat Joval tobbet lehessen munkaberekre folhasznalni. Meg
k,?lIett.. voln~ emlfteni azt i~, ~ogy Endrod kozseg kepvise
lote;;tulete epp Csernus Mihaly apatpleb~nos indftvanyara
h~tarozt~ el, hogy a,z ,1931 evi koltsegvetesben a gatepfte
~I ~u~k,ala.tok,r~ ~eallitott 11',300 pengot a folyo evben ut
ep'lte~1 es javltasl m~n.~ak vegezt7tesere hasznaljakfol. A
koltsegvetesen eszkozolt helyesbltesek es a takarekossag
sZi,gor~ sz~m ~I.~tt t.arta.~a melle~t a~ elozo eloljar6sag 72
szazalek potadoJat slkerult 50 szazalekra leszallftani annak
ellenere, hogy osszesen 24.000 pengot ohajtott biztosftani
rendes mlln.kaalkalmak nyujtasara. Endrod kbzseg fonnallasa
6ta Ily nagy osszeg nem szerepelt foldmunkalatol< celjaira a koz
seg kbltsegvetesebenl

A targyilagossag kedveert azt fs meg kellett volna emlfteni,
hogy a kepvisel6tesWIet altai j6vahagyott kbltsegvetest az alis
pan, a f6jegyzQ es masodjegyzo kozren-(lkbdesevel tetelenkent
elbfralta es el<l<or tortent, hogy az bsszeget, amit a kozgyules a
munkasoknak akart juttatni, masodrendunek minosftettek. Miert
nem em.elt s~6t a k~t f?jegyzo? Ha azt megteszi, akkor esetleg az
allspan IS maskent mtezkedlk. Ezt elmulasztoMk vagy azert mert
elkerulte a figyelmuket, vagy mert kozomb6s nekik a munkas
sag sorsa, vagy pedig szandekossag vezeHe, hogy az Egyhazat
a munkassag elott kijatszak! Az ut6bbi kettot nem merem fblte
telezni, de akkor nem szabad a sajat figyelmetlenseget masok
nyakaba varrni.

A tOzzel nem szabad jatszani, meg kevesbe kozigazgatasi
szervnek. A lejton fekvo kovet elindftani nern nehez, de hoi all
az meg, azt elore megallapitani nagyon nehez es fgy nagyon ve
szelyes.

(Meg6riztUk a korabeli helyesfrast.)
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Emh~kezo sorok az Oberetty6-mente pasz orair61

Kevesen tudjak, hogy a Hortobagy
es Bugae utan Magyarorszag harmadik
nagy legeloterOlete az Oberetty6-mente
volt.

A 19-20. szazad fordul6jara tObb ki
sebb, egyenkint ezer holdnal nagyobb
reszre tagol6dott szejjel; a buesai,
eesegi, atyaszegi es esudaballai a legna
gyobbak. Aztan hozza tartozik-tartozott
meg belolOk levalt gyepes terOlet, vala
mint a telepOlesek kozeleben leva "esor
da jarasok". Addig, amig a Hortobagyr61
es Bugaer61 szamos torteneti, neprajzi
tanulmany, konyv jelent meg, e videkrol
szinte semmi. Eeseg es Atyaszeg 1950
ig Oevavanyahoz tartozott, de Eeseget
Turkeve berelte a magyar katolikus valla··
sl alapb61. 1950 utan keleti fele az onall6
kbzsegge lett Eesegfalvahoz esatoltatott,
a nyugati felet Turkevihez esatoltak es
fgy a megyebol is kikerOIt. Csudaballat
1859-ig Devavanya arendalta a szeki
Teleki grofokt61, majd nagygazdak vasa
roltak meg. Termeszetesen Gyomahoz
is tartozott a balai legelob61 takaros kis
terOlet, hiszen ide gyerekkorom legszebb
emlekei fOznek, amikor is a gyomai gaz
dak feltarisznyazva, 16fogattal, a koesi
hoz kbtve ketto-harom, sokszor negy da
rab nbvendek marhat, elindultak a balai
pusztara az uj. "kiverfskor" ugy Szent
Gybrgy nap - majus eleje tajC:m. Majd
aztan Szent Mihalykor (szeptember 29.)
meg Me mentek a j6szagnak.

Buesa nagyobb reszt FOzesgyarmat
kOlso legeloje volt, kisebb resze uradalml
legelo. Majd 1945 utan Buesa kbzsegge
lett. Atyaszeg Devavanya kOlso legelo
je, reszben uradalmak osztoztak rajta.
Maradjunk az 1945 elotti allapotoknal,
mert 1945 utan itt hatalmi sz6val mindent
elpusztft6 oktalan es esztelen legelo
feltbreseket vegeztek, s nagy terOleten
rizstelepeket letesitettek. Kesobb aztan
raebredve arra, hogy haszon az nem sok
van, valamelyest visszatertek a legelte
tesre, de ez mar egy igen esak masik fe
jezete ennek a videknek.

Kbzvetlen elmenyeim gyomai gaz
dak altai felfogadott juhaszokkal kapeso
latban voltak, fgy Kegyes Pista bacsi,
Porcsalmi J6ska batyam (az a fia ifjabb
Jaska osztalytarsam is vala, mindig pity
kes fekete lajbiba jart iskolaba), remlik
elebem a "homalyb61". Meg a "vasarnapi
tej" nagy kannakban s utana nagyanyam
beoltotta, stb. gomolyak hosszusora az
eresz alatti csurg6ra kiakasztva. S ettOk
mi gyerekek, kenyer nelkOI, sazva, pap
rikazva nagy szeleteket. Tehat javareszt
Dr. Bereczki Imre gyOjteseb61 szemezge-

tek ezuttal (Adatok az Oberetty6-mente
pasztorainak szellemi eletehez. In Nep
rajzi Tanulmanyok Debreeen, 1982. 641
649 old.) valamint masokt61 hallott tbrte
netek szolgalnak meg frasomhoz.

Minden helysegben eltek jeles pasz
torcsaladok, dinasztiak. lIyenek voltak
Turkeviben: Holl6si, Finta; FOrge, Bartga,
SZilagyi. Devavaynar61: Kadar, Gyani,
SzOcs. FOzesgyarmaton: Zsombok, Bu
csan Fuzesi nemzetseg ..

A pasztorsag utanp6t1asa leginkabb
a zseller allapotu lakosokb61 kerOlt ki. A
pasztorokon kivbOI meg a pusztc:m eltek
alland6an a csardasok, s a rendfenntart6
kbzegek: csoszbk, lovas pusztaz6k, ke
s6bb a lovas csendorbk s helyi kbzigaz
gatas egyik tagja, a mindenkori puszta
gazda.

Aztan elofordultak meg mindenfele
jbvo-meno emberek, de ezektol a pasz
torok igyekeztek magukat tavol tartani. A
pasztortarsadalomban patriarchal is rend
volt, Papp Mihaly hajdani kevi kondas
szerint a puszta "nem olyan hely az, hogy
oda no menjen". igy aztan a nok, feher
szemely, vaszoncseled nemigen kevere
dett ki a pusztara, "Mer' abbUl csak baj
szarmazott ... " Holl6si Imre kevi szamad6
fgy foglalta bssze a pasztor nagy felelos
seget: "A pasztorra ipp ugy nagy vagyon
van bizva, mint egy bankigazgat6ra, oszt
hun a fizetfse tUlle?" Ebben a mondas
ban benne van a felelosseg tudata, ami
aztan feltetelezi az abszolut megbizha..
t6sagot, j6szagismeretet, tiszteletadast
a kenyerad6 gazdajaval szemben, s
nem utols6sorban a j6szag j6 allapotban
val6 tartasat. A nagy j6szagok pasztora
inal fontos szempont volt a tisztesseges
megjelenes, tekintelytartas.

A teteles jog szabalyain kbnnyen tul
tette magat a legbecsuletesebb pasztor
is, kulbnbsen ha a j6szag feljavitasar61
voltsz6. Vagyis a tilosban legeltetesr61.
Kadar Gyula vElIlyai nagy emlekezetU
szamad6 gulyas mondta volt: "a pasz
tornak iberebbnek kellett lenni mint a
parasztnak, hogy ne tudjon megfogni.
Csak akkor tudna, ha elszenderedne,
nyaron szorult v6t a helyzet, ugy v6t vele
az ember, hogy egye meg a fene, itt is
van egy keves, amott is van egy I<eves,
megcsipi a j6szag. Ha megis megcslpi a
csosz, karba frni, nem azon van a pasz
tor ember, hogy mentegetozik, hogy erre,
hogy arra, hanem csak kirelem az ember
d6ga, hogy ippen most szalatt ra ... pedig
hat dehogy... 919-be, mikor a kommun
v6t, a gulyaval etettem a tengirit, kerdem,
hogy kie a tengiri? Aszonygya a esosz,
az allame. t\lahat, akkor rendbe van, mert

ez a gulya is az allame, a gazdajaet eszi,
nahat!"

A reszegseg nem szegyen a pasz-·
torfelfogas szerint, mert abb61 is latszik,
hogy szeretik egymast, hogy kfnaljak
egymast borral, paprikas hussal. Pasz
torember n6felevel nem fogott kezet. A
no osi soron eppen olyan preda, szabad
preda, mint a j6szag. Vigyazni kell ra.
Megszerzese ugyesseg es kitartas dol
gao KOlbnbsen juhaszok voltak kaphat61<
fiatallanyok megeroszakolasara. Viszont
a juhaszok asszonyai sem vettek tulsa
gosan komolyan a hitvesi hOseget, s la
nyaik a menyasszonyi erintetlenseget.

A teteles vallasokkal kapcsolatban a
pasztorok hozzaallasa kulbnbbzo volt. A
szilajpasztorok Gyorffy Istvan szerint is
tentelen emberek voltak, a karomkodas
hoz ragaszkodtak. E videk pasztorainak
zbme reformatus vallashoz tartoz6nak
tudta magat. Vanyai Lazar Papp Gergely
szerint "a tehetetlen ember karomkodik".
"Ha feljbn a zivatar, karomkodunk, kon
gatunk, sziggyuk a gazdajat. .. " Kerekes
Janos meg hozzatette: "Pedig avval az
ember (a karomkodassal) nem megy
elebb. A reszeges pasztorok inkabb cif
razzak. Tekintelyes pasztorok mint a le
gendas Kadar Gyulat ember nem hallotta
karomkodni, mintahogy a kevi Finta Pe
tert, Holl6si Ferencet, Istvant s Imret se.
Az breg Korom Palr61 feljegyeztek, hogy
az ecsegi puszta templomnal enekelte
bojtarjaival letergyelve a 79-ik zsoltart:
"Orbkbdbe, Uram, poganyok jbttenek
es Szent Templomodat megfertoztet
tek ... " (Ref. Enekeskbnyv). A pasztor
ember az mindig "danol, szlp n6tanak
nagy becsOliete van elotte, a templom
ba szol<as inekelni ... " A pasztorok ma
guk is zeneltek, burdudaval, nadsfppal,
klanetaval, a kesobbi tarogat6val, na es
citeraval. Kadar Gyula bacsi szerint a
"pasztor tud igazan mulatni, mert hogy
a pasztor mulatas kbzben tancol is ... "
J6magam utoljara Gyoman a vasalieren
valamikor 1947-48 tajan lattam juhaszo
kat a kocsmasator elott juhaszbottal
kamp6val tancolni, csucsos darutollas
turi kalappal a fejul<bn, ezustpitykes mel
lenyben, vaszon bogatya, boujju ing raj
tuk ... elmult mindez, mint a PARASZT.
Mezei Andras: "EltUnoben ... Legeloszbr
a lovak tUntek el, aztan az istrangok sza
kadtak el. Udvarokb61 a kihaltak a sze
kerek, a pattogasok, az ostornyelek, es
utoljara a dOloutak, a gyalogbsvenyek,
asott kutak. Vegezetol a talpak hult hona,
a porb61, a paraszt labnyoma."

CS. Szab6 Istvan
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Labdarug6 hirek a felkesziUesrol

A Gyomaendr6di FC labdarug6i
szamara a vegehez kozeledik a janu
ar 20-an kezd6dott nyolc hetes teli
felkeszLHes. A heti edzesek, valamint
a hetvegi felkeszi..ilesi merk6zesek
remeljUk, j6 alapokat adhatnak egy
sikeres tavaszi szereplesre. Ez a fel
keszules sem volt azonban zokken6
mentes. A nyarhoz hasonl6an ismet

.......tt!tM19 tobb jatekos tavozott az egyesu
~... "'- lett61. Volt, aki feleves tart6zkodas

utan hagyta el az egyesuletet, jobb
fgeretek remenyeben. Sajnos sajat nevelesu fiatalok is tavoztak,
akiket nagyon sajnalunk, de az amat6r sportnak ez egy sajatos
helyzete. Az erkezesi oldalon is vannak uj jatekosok a tavoz6k
p6tlasara, de jelenleg meg nem sikerult minden tavoz6t p6tol
ni. Igyekszik az egyesulet vezetese az utimp6tlas korosztalyb61
is a feln6ttek koze beilleszteni fiatalokat, hogy szokjak a legkort,
a gyorsabb jatekot, hiszen 6k lesznek, akikre nehany even belUl
mar szamftani lehet, mint stabil feln6tt kerettagok.

A felkeszUles soran eddig lejatszott edz6merk6zesek ered-
menyei:

Gyomaendr6di FC - Mez6berenyi FC
Gyomaendr6di FC - Devavanyai SE
Gyomaendr6di FC - Wszt6i SE

Az eddigi teli napok kedvez6 id6jarasi viszonyai utan remel
jiik, hogy az eredeti elkepzelesek szerint a Magyar Labdarug6
Szovetseg Bekes Megyei Igazgat6saga altai tervezett id6pont
ban, 2014. marcius 16-an hazai merk6zessel elkezd6dhet a baj-·
noksag tavaszi szezonja.

Az el6z6 havi ujsagban megjelent cikkiinkben mar jeleztiik,
hogy Gyomaendr6di Futball Club keressel fordult a Kepvisel6
TestOlethez, hogy a Magyar Labdarug6 Szovetseg altai meghir
detett az amat6r labdarug6-letesftmenyek (Iabdarug6palyak,
olt6z6k) felujftasat tamogat6 palyazatara az egyesiilet szamara a

sziikseges onreszt biztosftsa. A fenti palyazat tamogatasi ossze
get szeretnenk maximalisan kihasznalni, hogy az elkepzelt beru
hazasokat megval6sfthassuk. A Kepvisel6-testOlet az egyesiilet
kereset tamogatta es megszavazat szamara a kert tamogatast,
fgya palyazat 2014. februar 14. hatarid6re benyujtasra keriilt.

A tervezett felujftasok:
Erzsebet ligeti sporttelep: a jatekteren a fab61 kesziilt kapuk

nagyon elhasznal6dtak, femb61 kesziilt kapukra tortenne meg
a cserele.siik. A kispad megrongal6dott, uj ajzat beton keriilne
kialakftasra, valamint zartszelveny keretre szerelt fem trapezle
mez burkolasu uj kispad kerulne megepftesre. A nez6ket a ja
tektert61 elvalaszt6 korl,H teljes felujftasa tervezett, uj ketsoros
zartszelveny korlatu rendszer keriilne kialakftasra. A jatekos ki
jar6 elhasznal6dott dr6tfonata teljes egeszeben cserere szorul
az eredeti zartszelveny tart6szerkezet meghagyasa mellett. A
sportpalya nem rendelkezett kapuk mogotti labdafog6 hal6val.
Ennek a megepftesere keriilne sor 2x25 meter hosszan es 5 me
ter magasan. Az ontozes kezi telepftesu egyedi sz6r6fejes meg
oldassal volt megoldva, ezt szeretnenk kivaltani egy automati
kus csevel6dobos berendezesre.

Nepliget uti sporttelep: mind a center palya mind az edz6
palya jatekteren a fab61 kesziilt kapuk nagyon elhasznal6dtak,
femb61 keszult kapukra tortenne meg a cserelesiik. A kapuk
mogott uj labdafog6hal6 megepftesere keriilne sor 2x25 meter
hosszan es 5 meter magasan. A nez6ket a jatektert61 elvalaszt6
korlat felujftasa soran a masodik sor korlat rogzftese val6sulna
meg. Az oltoz6 epiileten reszfelujftast szeretnenk megval6sfta
ni, a tet6szerkezet cserejet, a bejarati ajt6k cserejet valamint az
epulet teljes festesere keriilne sor. Az uj tet6, fem trapezlemez
szfnes muanyag bevonatu horganyzott acellemezb61 keszulne.
Az oltaz6 epiilet elhaszn,m bejarati ajt6i bontasa utan mindket
oldal uj muanyag kiilteri nyflaszar6val lenne helyettesftve. Az
ontozes kezi telepftesu egyedi sz6r6fejes megoldassal volt meg
oldva, ezt szeretnenk kivaltani egy automatikus csevel6dobos
berendezesre.

A sportpalyak gyepfeliiletenek kezelesere az elavult fUnyfr6
traktor helyett szeretnenk egy ujat beszerezni, valamint a geppel
nehezen megkozelfthet6 reszek nyfrasara egy motoros kaszat.

A palyazatunk megval6sftasar61 folyamatosan hfrt adunk a
kovetkez6 szamokban is.

Fiilop Zoltan

Mindig egyforman dalol a kis fiilemiile,
nem nezi, hogy a lomb alatt kegyelmes lir iiI-e.

~~/'O-£
Szanalmasak azoic a sziilok, akik nem akarjak gyermekeiket

szigorli szabalyokra' megtanftani.

Nem a test, hanem a Wek kat tart6s hazassagot.

A zene kepes atformalni a Wek alkatat,
ha pedig kepes erre, aldcor nyilvanval6,
hogy az ifjusagot erre is oktatni es nevelni kell.

Akinek a termeszet nem mond semmit,
annak a muveszet se mond sokat.

A rossz ember ezerszer tbbb gonoszsagot tud elkavetni, mint
az allat.

A hazanak eleg az, ha mindenki becsiilettel elvegezi feladatat.

Rossz tanlijuk az embereknek a szemiik es fiiliik, ha barbar lel
kiik van.

Inkabb egy szep cselekedettel vetsem el celomat, mintsem hogy
gyozzek aljasul.
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Kneipp-fele vizkura szervezetre gyakorolt
j6tekony hatasai

A vizgyogyaszat temakoron beliil ebben a cikkemben szeretnem
az erdeklodo Olvasokkal ismertetni a Kneipp-fele "vizes gyogyito
modszer" eJettani elveit. Yelemenyem szerint idoszeru es esszeru
lenne ezzel a kerdeskorrel komolyabban foglalkoznunk, tekintve
hazank elonyos termeszeti adottsagait. Vilagviszonylatban Ma
gyarorszag es megyenk is igen gazdag thermal vizes forrasokban,
melyek a gyogyitas, egeszsegmegorzes teren is rendkiviili lehetose
geket rejtenek. A viz megbecsiilesere es a medicinaban valo melto
felhasznalasara kellene torekedni.ink, arra hogy "a szakemberek is
foglalkozzanak behatoan a vizgyogyaszattal, vegyeJ< azt kezeikbe es
feliigyeleti.ik ala:' Ezaitalllj lehet6segek nyilnanak meg a betegsegek
gyogyitasa es diagnosztikaja teren is.

A Kneipp-vizkura tudomanyos szemszogbol nezve elettani
torvenyeken felepiilt, kivaloan megalapozott, amely helyes javallat
es celszer(\ alkalmazas mellett elsorendu, bevalt es eredmenydus
gyogyeljarast kepez. A vizgyogyaszat tapasztalati tenyekbol fejlo
dott ki. Kneipp eleinte onmagan probaJta ki a kesobb altalanossa
valt modszereket. A Bad Worishofen-i Gyogyfiirdo, Sebastian Kne
ipp egykori m(\kodesi teriilete rna meg larogatottabb, mint valaha.

Gyogyszerek nelkiil gyogyitani nem tudunk, de megis az legyen
fontos, hogy a termeszet gyogytenyezoit megismerjiik, es ezen az
uton haladva a termeszetes gyogymodot kiaknazzuk. Nagy erde
met szerzett Kneipp azaltal, hogy a gyogynovenyek hasznalatat uj
bol felelevenitette. Vannak ertekes gyogynovenyek, melyeket egyes
szervek betegsegeneJ nagyszeruen felhasznalhatunk es cnnek daca
ra erthetetlen modon a feledes homalyaba si.illyedtek.

A betegsegek gyogyitasanal a viz gyogyhatasat Kneipp modsze
re alapjan 3 tlllajdonsaga reven fejti ki: feloldo kepesseg, kivaJaszto
ero es edzo hatas.

Kneipp szerint a ki.ilonbozO vizkllraval a verben levo idegen
anyagokat feloldjuk, ezeket kivalasztjuk, a megtisztitott vel' rendes
keringeserol gondoskodunk, ezaltal a legyengiilt sejteket felfrissit
ji.ik, mely folyamatokkal a betegseg okar tokeletesen eltavolitjuk es
megsziintetjiik.

Kneipp a betegsegek okat a vel' es a szovetnedvek koros osz
szeteteJeben latta. Felfogasa szerint a betegsegek oka elsosorban a
verkeringes gyengesege vagy fokozodasa, masodsorban a vel' koros
osszetetele. Ehhez vehetjiik meg civilizacios artalmak kovetkezte
ben a szervezet ellenallo kepessegenek gyengi.ileset.

A vizgyogyaszatban szerepet jatszo ingerek: mechanikai, ho,
es kemiai, mely utobbi azonban kevesbe ervenyesiil. A vizkllra a
bor litjan fejti ki hatasat. AboI' az idegvilag mukodesi teriilete; a
vizgyogyaszatban elsosorban a borre hatunk es csak masodlagosan
befolyasoljllk a tobbi szerv mukodeset. A borben szamtalan ideg
szal es idegvegzodes helyezkedik el, mely altai a bor az elettani ref
lex-folyamatok fontos felfogo es kapcsolo szerve. Ho-es mechanikai
ingerrel a bor mukodeset lenyegesen befolyasolhatjllk es megval
toztathatjuk. AboI' veredenyrendszere ho-, mechanikai-es kemiai
ingerekre rendldviil erzekeny beidegzese reven. A belso szervek
m(\kodesere az idegrendszeren keresztiil vizgyogyaszatilag hatast
gyakorolhatunk. A vizkuranal keletkezo ingerek nem csak a h6sza
baIyozasra, keringesre, de az anyagcsen\re is jelentos hatasllak.

A kapillarisok rendszertelen m(\kodeset vizgyogyaszati eljara
sokl<al szabalyozhatjuk. A b6r kapillaris rendszere a szivt61 fiigget
len masodik veredeny-rendszert kepez, melynek mukodese a szer
vezetet lenyegesen befolyasolja. A boringerek altai megvaltozott
bels6 folyamatok kiegyenslilyozo hatasuak, amelyek a szervezet
athangoliisat idezik e16. A b6r a vennennyiseg egyharmadat maga
ba foglalhatja, de a vert a bels6 szervek fele is eltolhatjuk. A bels6
szervek es a b6r kozott a verelosztas szempontjabol ellentetes a mu
kodes, amely a vernyomas szabaIyozasaban es a h6szabalyozasban

igen fontos.
A kapillarisok az anyagok igazi kicsere16desi helyei. A vizkllra

hatasara a legzes javul, az izmokban az eleges gyorsul, a verbal a
salakanyagok kivalasztasa fokozodik. A betegsegekben kepz6dott
koros anyagok feloldodnak, majd kivalasztodnak, tehat a vel' ossze
tetele valtozik. A hideg vizJ:tatasara a vorosvertestek szama, festek
anyaga szaporodik, az immunr-<:ri"dszer er6sodik. Meleg viz klmlval
a bels6 elvalasztasll mirigyek 5zabalyozasa is el6nyosen befoly,i
solhato. A vesemukodest a hideggel eppugy, mint a meleg vizzel
el6nyosen befolyasolhatjuk. A vizkura hatasara a belnedv es az epe
kivalasztasa is fokozodik. A hideg viz az idegrendszert is elenkiti,
frissiti, erositi. A szivizomra a hideg viz er6sit61eg hat, a szivmunka
csokken es a szivveresek szamanak merseJ<1ese altaI kimel6 hat,\sll.

A hideg viz a b6r ereit el6szor osszehUzza, meleget von el <.l

testt61. Majd az ellentetes reflexes reakcio lep fel es a borerek ki
tagulnak; a b6r kipirul, meleg onti el a kezelt teri.iletet. A reakcio
(visszahatas) annal gyorsabban jonletre, minel rovidebb ideig, mi
nel hidegebb ingert alkalmazunk. A reakci6 ertekelese a vizgyogy
aszatban rendldviil fontos. AltaJaban a reakcio nagysaga an\nyos
a h6-, mechanikai inger er6ssegevel. A vizgyogyaszat celja a b6rre
alkalmazott ingerek hatasara fell epa reakcio, ellenhatas. A reakcio
nagysagabol a vizkllra alkalmazasi modjanak helyessege es ered
menyessege leolvashato. A Whato reakcio el6feltetele a helyesen al
kalmazott vizkuranak. A reakcio a veredenyek idegrendszere litjan
jon letre. A viz megfelelO alkalmazasaval a bor veredenyrendszerere
kiWn6 hatast lehet kifejteni, az ermozgato idegeket mintegy meg
tornaztatjuk, ami nagy jelentoseg(\. Kneipp alkalmazta pI. a labfiir
dot. karfi.ird6t, i.i16fi.ird6t. egesz- es felfi.irdat, terd-, har-,egesz- es
karzuhanyt, borogatast, pakolast stb...

Kneipp a fi.ird6 utan a beteget nem szarittatta Ie. A reakcio igy
erosebb es tovabb tart, a vizkllra hatasat fokozza. Yelemenye sze
rint gondoskodni kell a test vizkllra elotti es utani felmelegedeser61.
Az adagolas es az alkalmazasi mod a betegsegnek es a testalkatnak
megfelel6en valaszthato es valtoztathato.

A Kneipp-kura nemcsak a hideg vizet. hanem a meleg es forro
vizet is alkalmazza a gyogyitasban. Olykor a g6z is alkalmazast nyer.
A Kneipp-kllranal a hideg fi.ird6t legfeljebb csak 6-10 masodpercig
alkalmazzuk. Hirdette, hogy minel hidegebb a viz, annal rovidebb
ideig lehet alkalmazni es minet melegebb a test, annal nagyobb re
akci6t kapunk hideg viz alkalmazasaval. Az adagolas es az alkalma
zasi mod a betegsegnek es a testalkatnak megfeleloen vaJaszthat6
es valtoztathato.

Kneipp a regies vizgy6gyaszatot modern, tudomanyos-elettani
alapoha fektette es llj modszerel<1<el b6vitettt"d regi Priessnitz-fele
vizkura meger6ltet6 voltaval szakitott, az emberi szervezet elviselo
kepessegehez alkalmazkodott. Munkajanak koszonhet6en a mo
dern vizgyogyaszat mint egyszeru, kimeletes, eredmenyes, sokol
dalll kezelesi mod az egesz vih\gon elterjedt, es a modern orvostu
domany reszeve valt.

Forras: Dr. Albert Schalle: A vlzgyogyaszat ABC-je
Dr. lvIacsari judit

~ Tisztelt Fogad6ink! (~
Ezuton tajekoztatom bnbket, hogy a

uj helyre k6lt6zbtt, Gyomaendrad, Fa ut 56/1 5Z. alil.

Megujult kornyezetben, de tov6bbra is sok nyeresi
lehetoseggel es esellyel v6rjuk
j6tekos kedvu fogad6inkat!
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"Szeretet az Isten" - Macz Istvan 80 ev s

Val6di talalkozasaink a szfvben torten
nel<.

A szfvben, mely kozpontja fizil<ai va
16nlmak es lelki eletunknek, a lathat6nak es
a lathatatlannak. GyonyorG az a megfogal
mazas miszerint "a szrv lal<as, ahol vagyok,
ahol elek, semi vagy biblikus kifejezessel,
ahonnan elindulok".

Rejtett I<ozpont, a dontes, az igazsag, a
talalkozas helye. Donteseink itt szuletnel<,
itt I<Otelez6'dunk el ~z elet vagy a halal
mellett, Isten I<epmasaikent itt eljuk meg

I<apcsolatainl<at embertarsainkkal, onmagunl<kal es Istennel.
Hogy mi volt a tizeneves gyomai fi(mak, Macz Istvfmnak a szf
veben azon a nyari delutanon, amikor a Jezus Szfve-templom
lepcs61en lefele haladva talalkozott a Szeretettel? Nem tudjul<
pontosan, de egy blztos: a Szeretet felfedte magat, megsz6
Irtotta,. megerintette. Mar korabban a templom csondje, az
imadsag kegyelmi allapota elokeszftette ezt a sorsfordft6 pil
lanatot, mely eletre sz616an megajandekozta, er6's vaggyal a
szfveben: "Isten szeret mlnket, s ell<ell mondanom az embe
reknek, kialtanom nekik: Szeressuk az Istentl"

Elete is e szerint formal6dott: az otvenes evekben az egri
Katolikus Hittudomanyi F61skola hallgat6ja lett. Nehez idok
ben, 1957-ben szerzett diplomat. R6mal katolikus lelkesz
kent, hittanarkent szolgalt Izsakon, Kerekegyhazfm, Godoll6'n,
Csongradon, Ojszilvason. Hosszu evek alatt erlel6'dOtt meg az
az elhatarozas, hogy Isten-szereteterol tarssal az oldalan, nem
csak sz6ban, de frasban is beszelnie kell. Keresere VI. Pal papa
a collbMus kotelezettsege al61 felmentette, hazassagot kotott,
harom gyermeke szuletett. Husz even at polgari munkakor
ben dolgozott, 1990-94 kozott Cegled poJgarmestere volt, e
yaros dfszpolgarava is valasztottak 2007-ben. Az ujraindul6
cserkeszelet cegledi vezetOje, a KESZ helyl elnoke. Ez ut6bbi
szerevezett61 megkapta 2006-ban a Szent Adalbert-emleker
met.

Kozossegi tevekenysegei mellett frasai az elet nagy kerde
seire adott valaszok, Macz Istvan-i tomorseggel, az el6' hIt ara
dasaval, elevensegevel. Konyvei lelkisegi irodalmunk kincsei,
melyek az emberekl<el··gyermekel<kel foglall<oz6k szeles ko
renek nyujtanak lelki taplalekot, munl<ajul<hoz segftseget. Ne
hany ezek I<ozul: Kfsertes a j6ra, Szep az [sten, Egeszen szep
vagy, Szfvdobbanasol<, Elni vagy meghalnl, OrOlj veleml... es
szamos elmelked6' frasa.

SzulofOldjetOl, GyomM61 nem szakadt el. Buv6 patal<l<ent
mindig is jelen volt eleteben. Eszmeleseben, IMasaban. Ne
hany eve megtapasztalhattuk magaval ragad6 szemelyiseget,
arnikor Gyomaendr6'd kozonsege talalkozhatott vele az OMart
szellemi mO'helyeben.

Nem regen ezt frta egyil< leveleben: "Az emlel<el< feltolul
nal<. Gyoma harom tornyaval folfele emelte szememet. A Ko-

Macz Istvan Gyaman, 2006-ban

rosok korbeoleltek. A Liget fai kfsertek a futballpalyara, maskor
kanyarg6s osvenyei csaltak val<mer6' bicikliversenyekre. De
legszebb talfm az ifjugyermeki szfvbol kiviragz6 szerelem, me
Iyet a lombok alart mosollyal viszonzott a nagy 6. Az "elso".
Es ott szOlettek a baratsagok, idealis eszmekert val6 egyutt
lelkesedes, munka - s mert egyhazi jellega volt ~, izgalmas
varakozas a rendorsegen. Nem volt veletlen, mert ha 14-15
evesen megtapasztalja az ember az igazsagert val6 Oldozest,
konnyebb volt viselni kes6bb.

80 fele a jovo tavlatai rovidOlnek, az emlekezes messze
kepes visszanezni."

Macz Istvan az6ta - januar 28-an - betoltotte a 80 evet.
S.Oletesnapja elOtt egyik frasaban fgy fr: "Nagyon igaz, "hat
van fele az ember mar hazafele tart", es most mar tudom, aki
nyoJcvan, az mar a kOszobig ert... [ ...J KOszobre er, aid 80,
naplemente es napkelte aleli ... "

I(et frasaval koszontjOk: )sten eltesse sokaig!
Az Egy hivatas pillanata megerintettsegenek (gyomai) tor

tenete; mfg a Talalkozom ct Szeretettel7 a bizonyossag, ,;Sze
retet az Isten", ,,[sten a Szeretet" bizonyossaganak vallomasa.

Polanyi Eva

Egy hiv tas plllanata

Templomba mentem adoralni. Akkorian szep szokas volt az
Oltariszentsegben el6' Jezust meglatogatni. Nyar volt. Delutan.
A templomban csond. Jezus a Szfvere mutatva nezett ram az
oltarkeprol. Nem egl sugar, csupan napfeny volt a glori6laja.

Nem ernlekszem, mit imadkoztam. Hosszan, roviden,
vagy (sak fohaszl<odtarn? Lehet, egyszeraen hallgattam. Hall
gattam a csondet. Isten csendjet.

Amire emlekszem, soha nem felejtem el. EI bennem a pil
lanat. Semmi rendkfvOli benne, hacsak az nem, hogy egyalta
Ian megtortent.

Kileptem az ajt6n, mentern Ie a lepcsokon, mar a kapun
I<fvulre kerUltem, a jardara leptem, amikor megragadott, be
toltott egy gondolat:

Isten szeret minket s el kell mondanorn az ernbereknek, es
kialtanom nekik: SzeressOk az lstent!

Ennyi az egesz. Semmi rendkfvuli. ,,(sak" egy gondolat,
amely belem villamlott. Valaki erintett.

Otven eve mar el szfvemben es elcsodall<oztat: szeret min
ket az Isten, es osztOnoz, ellenallhatatlanul indft, hogy eljem
es mondjam masoknak: szeressOk az !stent.

Annak a nyari delutannak pillanataban - a hivatas pillanata
volt? - erintett a Szeretet. (falytatds a 9. aldalan)
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aztan meseljetek eL hogyan kerultetek Ide, ohol meg a ma
dar sem jar.,.

A kei gyerek a kalyhan61 a teat szurcsolgetve melege
deti, majd Amalia n(~nl hozoH nel<ll< vajas-mazes kenyeret,
hogy egyenel<.

[lmesMal<, t,ogy hoi sz611tal< meg, ket napos klrandul6sra
j6ttek az osztalyfon6l<l<eL meg ket tanamovel, ok lemaradtok
a csoportt61 eli'evedtek, smost i11 vannak.

Doni ell<ezdte mondanl Sorc'..mok, loiod, ho most sern vesz
-nek nekunk mobil tolefont 0 szulelnk, mlkor olyan nogy hasz-

leli mese... avagy a t ch ika vivm6 ya n(:1t vehattOk volno, okl<or soha...
Am61 nenl meghallotta as a kredene tetejen matatvo alo-

Na~JY zlmank6S'tel volL mar al- ,---,......"......,.--...--..........---...,_-.,..,...---__.. banyaszoH egy telefont, omit a flo
mult karacsony, de a h6 esak 8set1 hO~Jyott IH nekl, baj esetere,
szunet nelkOI, az egesz taj h6feh9r, A gyerekek nagyon meg6rultek
a hegy h6f6dte csucsa vakrt6an - MOk6dlk? ,- kerdeztek.
szlkrazott. - Hat persze, a flalm szoktak na-

Amalia nenl L1l1afureden, a fa- ponto hrvnL mer! agg6dnak ertem,
luszelen lakott, egy olyan paranyl ezert rnlndlg t6lt6m, hogy uzemke-
hOzbon, mint egy mezeskal6es - pes legyen.
h6zik6. <5 Is ugy nezett kL mint egy .. Tessek - mondta ~ s odaadta
mesebell anyol<a. Donlnok,

Hofeher haj6bol kls kontyot for- S6ra eloszedte a kls noteszet,
m6lt, apr6 termete hajloH volt mar, amlben telefonsz6mok ermek vol-
a kor6t meg megsaceolnl sem le- tak, s megtalal1'a az osztaly(on61<
heteH, I-Ianem a szeme, az Igenl sz6m61.
Mlndig elank volt es kedves, j6s6·' Doni felhrvta a tan6rnot, akl sr-
gos mosoly buJI<611' a tekln!'eteben, r6s hangon sz61t bele a telefonba,

J6 volt a kls raneos szere1'etre- mlkor megholioHa, hogy Doni h(vja,
melt6 areara teklntenl as belenez- 6romeben klabalnl I<ezdett:
nl a szamebe, " Hoi vagytok??? Mar mlndenOtt

Volamll<or szap asszony lel'letGH, mennyl mlnden't mesel·· l<erestUnk 1ltel<et,
hetne". gondoltar"!'1, • J6 helyen; egy kedves Idos nenlnel, mar attunk, IHunk,

_ Nezek ra, es elvezettel hallgatom a k6zelmultban t6rtent megmele>gedWnk - mondtak -, k6zben beesteiedett,
esemenyeket, mlke1' nagy lelkesedesselkezd elmes Inl,., A kls hazlk6 blal<6b61 csodalulosan mutatott a szOz h6val

Napon1'a t6bbsz6r klmenl gy6ny6rk6dnl a lie~yek bor(j'o'il taJ, az erdo es a hegyel<, az ablakon erdekes jegvlra..
h6slpk6Iban, kozben el1akarrtotto a h vat, f6t vltt be 0 tLizre. gok rajzol6dlak kl, amlt61 megl6dult 0 gyerel<el< fant6zlaja,

Nem voltak szomszedal. klsse klholt volt a 1<6rnyek, d (5 Kul6n6s alokzatokat kepzeltek bele. Most mar j6i ereztek rna..
egyedul Is j61 erezte ott mog61. A flatal k elmentek a no- gukat, rnegbeszeltel<, hogy reggel ertuk J6n a csapat Am61ka
gyobb varosol<ba rYlunl<at vallalnl, rgy az 0 k8t flo Is, Unokal nE"mlhez, akl nagyon 6rOI, ha vendegel j6nnek.
nem voltak, Nella hazaszaladtak latogatoba a gyerekel. de Mlndlg Is gy lany es egy fiu unokara vagyott,
mindig sieHek is vlssza a megszokoH eletUkbe, Az este kellemesen 11911', Am61 nenl lefektette oke1' a tlsz-

A h6 tov6bbra Is szuntelenCiI esett, Amalka nenl elmoso- taszob6ba nagy dunyh61' adott neklk takar6ken1', es meselnl
Iyodott, mllyen Jo - gondolto, hogy meg Idej l<or6n gondos- kezdett, omit a gyerekek nagyon elveztek,
kodoH a sok Wzlfarol. rnost mllenne vele 1'Ozelo nelkul? Slzto- Kerleltek, hogy meg meseljer b6rmlrol, AmCiI nenl boldog
san megfagyna - melawtt gondolatan, volt, hogy megtell ',Iettel a kls hazlk6ja.

Mar alkonyodott, rakott par fohasabot a kalyhaba, flnom Rak01t meg f6t a Wzre es mesel1', csak mesel1' mlndenfe-
meleg volt a paranyl kls kuek6J6ban, Imadia, ha ropogott a Ie tOnderekr61. 6rl6sokr6L az Oveghegyen lulr61. Egyszer esak
kalyh6ban a taz.· latta, hogy a ket gyermel< ugy alszlk, minI a tej, Betakargot

to oket, s mlntha tenyleg az unol<61lennenek, egy-egy puszlt
A klhall tajon egy Isl<olas csopori I<lrandul1', tonarok krse- nyomott a homlokul<ro,

reteben .. meg tartott 0 lell szunet .. , nerlanyan 0 nagy h6 Klment a l<onyh6ba meg egy I<Icsi1 teH,vet1', es nezegette
miatt -Iemoradoztak a csoportt61. hogoly6ztal<, mojd nagyon azt a kls vocok maslnat, omit e dig nem tarto'rt semmlre,
faztak, megalital<, es egyszer csal< az1- vettek eszre, liogy sehol Mllyen J6 dolog, hogy kltal6l1'ak, hogy vezetek sem kall
senkL ok kettsn maradtak, hozza, es barklvellehet rajta beszelnl. A flalnal< azt mondta,

Ellevedtek. 1<labaltak, 1'1all6z1al<, de nem j6tt semml valosz, hogy nekl ugyan nem 1<6111 -. de most, hogy ez a 1<61' dr6ga
Ezenk6zben a tanarok ketsegbeesvo keresiek Danlt (-3S Sa- gyermek Idevet6d6tt, es ezzel megrnentet1e 01<01- es a 1an6,

r6t, rokat az aggodalomW, d6bbent ra, hogy mllyen fonlos kls
A ket gyerel<, nagyon j6 baral volt, a t<''Jbblel< csufolt6k Is szerkezet oz.

oket, hogy szereimesel<, de 01< oda se flgyellel< ra, nagyon j61 Masnop eljc')1tel< a gyerel<ekert, es Amal nenl rnegadta a
klJ6ttek egymassal. . telefonszamat, meg(gert.ette Donlval es Saraval, hogy Jelent-

SzOlell< k6z6tt Is baratsag si6v<5d6H, mar mlkor ovlsok vol- i<eznek, ha epsegben lIazaer1"ek.
10k, - A ket gyermek telve elmennyel1"ert hazo otthonukba, de

Kesodelu1'an lett, telen hamar sole1'edlk, gyorsdn me kell leglnl<abb oz Amal nenl mez6skal6cs l<unyh6jar61 oradoztak
10161nluk a csoportjul<aL gondollal<, es sletve a nagy h6ban szulelknel<. -
ellndultak egy Iranyba, de azt, hogy j6 fele mennel<..e, ozl' saJ- A szulok elhatarozt )k, hogy l'1evnapjukra megleplk a gye-
nos nem j'udtak. rel<el<et egy-egy mobl11'elofonnal. rnert ienyleg mllyen J6 szol-

Egyszer esak Amall<a nenl rozoga fOzfakerrtesenel1<6t61tek gf.llatot tehe1- egy lIyen kls "I<OtyO" baj eseten. Hlaba, a teeh-
kl. lottak, I,ogy fUst61 a kemeny, nagyon meg6rultek. nlkol feJlodes megallrthotatlan!

Bekopogtak, Amalia nenl a 1Oze1 ral<ta eppen. ZaJt hoi, ~loldogok voltak, Ilogy gyermei<eik epsegben, sok-sok el-
10H, de azt gondolta, hogy nt-')m j61 hall. 1<1 jarna erre lIyenl<or? mennyell8r1el< hazo a klrandulasr61. Amalka varta a telefon..
Nehezkesen feltc,)paszkodoH a kalyha elol es a plszl<avossal a hrvost, nen) Is kellett 80kolg varnla, mert a szulok Is felhrvtak,
kezeben aJ1'ot nyltott, megk6szc)ntel< a segrtseget es bar6tsagot kot6ttek vele,

A I<et gyerek elegge meg volt rernOlve, no meg ossze Is Masnap a flo liMa, aklnek or6mrnel mesMe el. hogy ml-
fogytak .. , Iyen j6 dolog a mobllielefon, A flo amulva hallgatta, t11szen a

A kedves kls oregasszony raJuk nezeH, majd a kezeben mama eddlg mlndlg tlltol<ozott ellene. Az al<kor volt, mos1' be..
leva plszkavasra. es elneveHe magal, 161mn, hogy ez egy fontos szerl<ezet, arnl6sszekoI1 az embere-

- JaJ, lelkeeskeim, gyertek be gyorson, appan a Wzre ral<- I<et es segrt. ha bajba jutnal< ..- mondta komolyan Amal nenl,
tarn a kalyhaba, hogy kl ne aludJon, j6 meleg van, kaptol<
egy flnom forro teat, ha ehesel< vagyiok, ennlval6 Is akad,
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, , ',', g~gsek '
M'ilrcius
Zoldgaluska

Tur6t, tojast, keves buzadarat, keves lisztet es fagyasztott spen6tot Izesltve
galuska-teszta sOrOsegOre keverOnk, Forr6, s6s vfzbe nagy galuskakat szagga
tunk, Amikor feljonnek a viz szinere, leszOrjOk es keves olvasztott vajon megfor
gatjuk. Talalaskor fOstolt sajttal meghintjOk, es kirantott parizsit teszOnk melle.

Seidl Ambrus

deszkak, aSB lapok, lecek, kerfteslecek, pall6k,
szeg6lecek, gerendak, lamberia

TOZIFA
bukk, tblgy, akck, akikfaoszlop

METAL STOP
KEREKPARES

SZERELVENY UZLET
Kerekpar forgalmaz6 markabolt es szerviz

- Tornad6 elektromos kerekparok,
- gazkeszi.ih~kek, kazanok, radiMorok,

csovek, szerelvenyek, e'... .
htitoszekrenyek, fagyaszt6ladak, mos6gepek, .
haztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 elektronika. '. . .'
szegek, csavarok, zarak,lakatok,
fiirdokadak, mosd6k, csaptelepek, mosogat6k
JUliust61 kedvezo Mon zARTSZELVENYEK,. •
TERHAL6K, ESOCSATORNAK is kaphat6k! '. . .

GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386-909
Hitellehetoseg! Minden kerekparhoz ertekes ajandekot adunk!

ZARUF NVO

" " ~ KAPUFA' irr. :GY~'ni~e·n'dr6d;XI~.ke~:' 467... · : :..
'.- .:.;~>.>~ ..,:<o6~?,2}:l,'{?,?-1~'· i',' , .'.....
, ,,- .-' . AtkoQdorosi.:utOQ,' a'vas'arfer-oMn ,'L" .'

• • OJ , ~ '. • .... ~. ... ..~. • .. I"~ .,.~, • •

dzhoz jon a fodrd z!
Szeretettel varom minden kedves reg; es uj

vendegemet teljes kbru n6i-, ferfi es
gyermek-fodraszatomban.

Igeny szerint h6zhoz is megyek! Hetvegeken is!

L6tk6czking Erdos Magda/no
GYOMAENDROD, KULICH GY. U. 61.

Telefon: 06/70/312~5037

Minden feliileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes korii
felujitasat, elkepzeIesei szerint!

M unkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legf6bb

szempontja a lehet6
legjobb min6seg elerese a legmegfizethetobb aron!

Angol teljesen kezdo A1 indul lebr.W-in h6tio,•••rda hetl 2><40, 16.30-19.30

Marclus h6napban nem indul ingyenes tanfolyam.

A relzuetel felMtele: Reqis%ual!!J Rell It VJW..w-,-~lldr.t!.!!4!li.ouod.I!!:!honlapon.

Ha nem tud reglsdralni, hiujon el legilUnbl
Tobbet megtudhat a honlapunlu61: www.intemyelvshldio.hu

Teli nyelvtallfolyamok 500 Ft/orat61.

an901, nemet, 01a57. nyeivbol kezdo. halad6 szinten.

Skype oktatiils angol e5 nemet nyelvbol.

fnter Nyelvstudlo. yomaendrod, Kossuth lit 18j H-P: 15-18 6raig

Telefon: 20/947-1603, 20/229- 7022
e-mail: info@interneJvltudio.hu. internyelv.tudi@qltt<lil.c:om

A felmeresiinlc, ami az irasos arajanlatot
is tartahnazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

- [estes, mazo!<is, tapetazas
homlokzatszigeteles, hoszigetel6 rendszerek

- gipszkarton falak, a1mennyezetek, el6tetfalak, boltivek
- rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok
- laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
- fUrd6k, konyhak burkolasa. k6muves munkak
- tet6terek beepitese, szigetelese

nyilaszar6k, ajt6k, ablakok csereje
- bontas, si tt elszallitas
- vizes falak szigetelese
- hazak kiils6 homlokzatanak sZigetelese, szinezese
- hidegburkolas (csempe, jar6lap, marvany, granit lerakasa,
- ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, lin6leum. szalagparketta, laminalt

parketta,
- padl6sz6nyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
- allvanyozas, allvanyok berbeadasa (guruI6s, homlokzati)

LATK6cZKI LAsZLO. Telefon: 06170/381-4227
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Hfl'adclslIllkball' 'sak azokr61 amlrikazill1k
mag, ak/kntlk kiJz16s6haz a ho:wltartoz6k hozzcl·
}clntlt(lk!

BINGES ANDRAsNE FEKECS ETEL,
KA enclr<3dllakos, 2014. Jal1lH~r 9·611 92 eves
koraban az grok hazaba l,oltozott, Gyaszolja
csah~dja, (E16z6 $zamunkbal1 hlbasan jelent
meg a neve)

GELLAI LAJOS hunyal szal'maZaS~1 bu·
dapest! Jakos, f61ev! bctegseg utan 62 eves
kOl'aban v!sszaadta lelket a70 Blet Forn~sanak.
'I'cmetese Munyan volt, fcbruar Bean, Gya·
szolja 6desanyja es csaladja,

GYURICZA SZILVESZTER volt gyomai
lakos, 2014, janual' 27·en, 92 eves 1<OI'aban
tavozoU 01 az eWk sOl'ab61. Gyaszoljl-l a csalad
es szeroUe!.

HORVATH ZSIGMOND volt cndr6di
ll\kos, 2014. februar 8-an, 74·eves koraban
tavozoU l\Z orok Hl\zab,\' Gyaszolja csaladjl\,
szcroUe!. '

I<NAPCSEK MIKLOS volt nl\gylaposl
ll\kos, 2014, fcbnlal' 15·en, 87 eves l,ol'abl-ln
tavozott eI az eWk sorab61. GyaszoIJal" esa·
ladtag)l\I, rokonsaga,

KozAK JANOSNE BINGES ETELKA
volt gyomallakos, 2014, februar 4·en, 94 eves
!<oraban kolWzou az Ol'okkeval6sagba, Gya·
szolJak csah~dtl\gjal, I'okonsaga.

SZOSZNYAK IMRENE PAP LENKE volt
endr6dl lakos, 20J4. februar 19·en, 83 eves

17
korabatl vlssza adta lelkiH Isten kezilbe, Gya·
szo~a a csah\d, l'okonsag ils szereUeL

TRUBO ISTVAN volt endl'6dl lakas,
2014, februar 6·al1, 93 eves karaban fidta vlsz·
sza lelkilt Tercmt6jilnek. Gyaszoljak c,salaclJa,
szel'eUel.

UGRAI ,LASZLONE POLOP ILONA,
volt nagylaposllakos, 2014. febl'ual' 7·iln, 76
eves l,on\ban tavozott szel'cti:l csaladja !<(}l'e·
b6\. Gyaszolja a csalad, l'okonsag,

UORIN LASZLO volt Endr6d Temet6 ut·
callakos, USA Southport val'osaban 88 eV<:ls
kOl'liban vlsszaadta lelket Teremt6jenek Gya·
szolja a csalad.

KlJsziJl1/ltl1yllvdnltds

K6szonetUnket fejezzUk kl mlndazolmak,
aid BINGES ANDRAsNE FEKECS ETELKA
temetesen reszt vettek, reszviltUket nyl1vanl·
toual" ezzells csokl,(;mtve lelld fajdalmunkat.
A SyAszol; ,,,I'd,t

Bekcsseg hal6 poralkon,
fogl\clja be 6ket a70 Dr
az () omagaba.
Az Orok Vlh~gossag
ragyogjon feletttiki

Veeses, 2009, jt'mius 29.Benkenc Torok Mclrla

I1desapamnak.. .

Szeretnem, ha asztalommll lilnel,
Pal'ommal j6 bOl't61 j6keclvl'c derUlnel,
szerctnem, ha h\tnad Unokad feln6ni,
Dcdunokad is jatszva felclerUlnL

Szel'etnem, ha elnel veli.\nkegyUtt csendben,
Latnad mire vittUk a Parommal ketten,
OrUlne a szlved, bogy ha lathatnad,
ml1yen l'endes ember lett azUnokad.

, . ~ . • Te a j6l'a, szepretanltottal, nevelt61.
, " , J6 peldaval ~ Anyankkal- okosan szerettel.

Edesanyam Idem lanne szazeves, saJnos Feladatllnk megvolt - mlndig sz6t fogadtunk,
15 cJl!e clment, Edesapam meg rc!ge1Jben,., Egymasnak j6sz(vvel szel'etetet adtunk. .

Bdesanyam Torok Stmdorne sziil. rfnull' -
Marglt, '[{mar Po Lc(jos tis Varga Magdolna J6 volna, ha itt lenne], s lathatnad,
gyermeke, kllencen voltak te$tvel'ek, mar CI IdskertUnk termeset varhatnad".
szalelk 1$ Bndrtidiin a Kossuth L. u, szam J6 bol' mellett sokat beszeHgetnenk
alalt lak/'ak. EdesapclInlijll'azl szarmazasu, a mult cmlekelt idczve nevetnenk.
de haztlssaguk niven endr6dlvd valt, min/'
ml mlndallnylan... Hllszonhat eve mar, hogyelsz61ltott az Or,

A Varosunk c, lapban szoktam la/'nl a Ki mindent lat, s tudja az ember mlb61 tanul.
"jJnykepalbum" rovatot, en most kUldenek Nebez, dolgos hal'cos eleted volt,
egyfot6t, maly a szillelm eljegyzese alkalma· bccsUlctedcn soha ncm esett folt,
b61 kesziilt 19.34··ben egyendr6dlfot6snal,

lrtam egy"egy verset 1'6Iuk-hozzajuk, Testvel'emnek, s nekcm peldat mutattaJ,
szeretnem ezt megosztanl az endl'6d/ olva- felaclatokat Tc soha el ncm mulasztottaJ.
s6kkal, !:Is~en nagyol1 sokan Ismel'hetMk Az egb61,.ha latod Gyermekcld eJtet.
Oket, koztlszteletben all6 emberek voltak Orlilhetsz!· J6 munkM vegeztel,
mlndanl1ylcm szalelm, nagysziile/m egy· ebben nines semmi ketseg .. ,
arant...

Edesanyi\ml

Eppcn szaz eve, hogy szUlett61,
tizenot eve mal', hogy elmenteJ.
Hlanyzol, pedlg mlnclig velem vagy
hlanyod, megis igen nagy. ,.
Kereslck a felh6ben, a szelben
nyari napsUtcsben,
t61J h6es6sbcn, egy kcpben."
Kereslck, mert szeretlek.. ,
Mlllik az lcl6 nagyon, rollan
elszallnak az evek felcttem,
nezcm a kek c~ct, s faggatom
hova lett az ifjusag, fcledtem?
Em16kszcI11, mennyit beszclgettUnk,
csoda volt, mlly j6kat nevet.ti.ink",
hallom hangod, erzem lllatod,
fogom raneos kezed, s
te ke:wm simogatod",
J6 volna orokk6 61111,
akit szcretUnk, hozzajuk vlsszaterni
j6 volna, ha most Is bcszelgetnenk,
gondot, but, l'osszat, mindent fclednenk, ,.
Imadkozom a lelkl Udvodert,
cgyi.itt plhcntek, imam s7.61 apamert
arnyas fak alau, az orokl6tben
most is hallak. ,.
Mintha csak klcsit elutaznal,
vartak, bazajossz - talan
Szcl'ctlek nagyon, l!desanyam!

Vceses, 2014, januar 22,
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Bemutatkozas
Szeretettel kbszbntbm a kedves Szul6ketllden nekem jutott az

a megtlsztel6 feladat, hogy a leend6 els6 osztalyosok tanft6 nenlJe
lehetek.

Engedjek meg, hogy bemutatkozzam. Szab6ne Vaszk6 Evanak
hfvnak, 24 eve dolgozom pedag6guskent. A Szent Gellert I<atoll
kus Altalanos Iskola es Ovodaban 16 eve tanftok. Jelenleg 4. osz
talyban. Minden nagyesoportos 6vodas gyermek v~rakozassal,

erdekl6dessel, de kisse szorongva keszul az iskolaba. Eppen ezert
munkam soran legfontosabb feladatomnak tekintem a kisgyermek
bevezeteset az Iskolai eletbe, valamlnt meghallani a kimondott es
ki nem mondott gondolatalt. Celomnak teklntem, hogy gyermek
kbzpontu, nyugodt legkbrben tanulhassanak leend6 klsdiakjaim.
Szeretnem, hogy brbmmel jarjanak iskolaba, es hogy a tanulas sza
mukra meghataroz6 ertekke valjon. Hlszem azt, hogy az iskola az a
hely, ahol meg kell tanftanunk a gyermekeknek, hogy bruljenek a
maguk es tarsaik slkereinek, legyenek figyelmesek es segftakeszek.

Oktat61 munkam soran az alaplsmeretek es keszsegek fej
lesztesere helyezem a hangsulyt. Vallom, hogy minden gyermek
tehetseges valamiben, es ezt a kepesseget igyekszem bennuk ki
bontakoitatni. A gyermekek nevelese erdekeben nelkUlbzhetetlen
a esalad es az iskola egyuttmukbdese, amelynek a kblesbnbs biza
lomra kell epulnie.

A pedag6guspalyat hivatasnak tartom, melyhez nagy alazat,
empMia kell szula es gyermek fele egyarant.

VegezetLil azt uzennem a leend6 kis els6sbknek es szuleiknek,
hogy ne izguljanak az iskolakezdes miatt.

Bfzzanak bennlink, mindenben segitjuk a gyerekeket es a hoz
zank tanaesert fordul6 szul6ketl

Bemutatkozasomat Szent-Gybrgyi Albert gondolataival zarom:
"Az iskola arra val6, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy
felebredjen tudasvagya, megismerje a j61 vegzett munka brbmet,
megfzlelje az alkotas Izgalmat, es megtalalja a munkat, amit sze-
retni fog:' ,

Szeretettel hfvom Onbket es gyermekuket mareiusban az isko
lak6stolgat6ra es a nyflt napokra!

Valasztanunk kellett...

Valasztanl kell. EletLink soran gyakran kerulunk valaszut ele, de a
legnehezebb, amikor a gyermekunk helyett kell valasztanunk. Hiszen
6 meg kiesi, dbnteskeptelen, ezert a felel6sseg a szUlce. Ilyenkor pr6
balunk minden kbrQlmenyt megvizsgalni, minden ismer6st meghall
gatni. Es ez fgy helyes!

Amikor nekunk kellett iskolat valasztani, a kislanyunk a negyedik
osztalyt fejezte be. Hunyan megszunt a felsa tagozat, tehilt nem volt
mas lehetoseg.

Milyen szempontokat vettunk figyelembe?
- Mekkora az iskola letszama?

- Milyen a f~lszereltsege?

- Mllyen a kuls6, bels6 megjelenese?
- Es ami a legfontosabb: Ki lesz az osztalyf6nbke?
En mint gyakorl6 pedag6gus, meg vagyok gy6z6dve, hogy miner

klsebb egy iskola, mlnel esaladiasabb, annal jobban erzi magM a gyer
mek, annal jobban fejlesztheto. Ezert szamunkra kezenfekv6 volt a
dbntes: Szent Gellert Katollkus Altalanos Iskola.

Rendkfvul kellemes, gyermekbarat kbrnyezet, barMsagos peda
g6gusok, akik minden dlakot ismernek. Szfnvonalas rendezvenyek,
amelyek varosi szlnten is megalljak a helyuket, klrandulasok, bulik,
versenyek.

Mindez szamos iskolar61 elmondhat6, de ez az iskola valamlert
megis mas. Talan az ertekrend, talan az ott tanft6 pedag6gusok sze
melyisege, talan a hittan6rak. Nem tudom megmondanl. De a mi la
nyunk nagyon szeretett a Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskolaba
jarni.

Szerette az izgalmas uti elmenyekkel tell fbldrajz 6rakat. Szerette
a kulbnleges irodalom 6rakat. Nagyon j6 volt, hogy volt, aki segftett
megerteni a matematika rejtelmeit. De rendkfvuli elmenyt jelentett
szamara az iskolaradl6 musoranak szerkesztese, a kfvansagok teljesrte
se is. Mi szul6k pedig nagyon buszkek voltunk, amikor Lilla a nyoleadik
evfolyam vegen megkapta a Szent Gellert-ermet. Az6ta majdnem egy
ev telt el. Lanyunk a megye legjobb gimnaziumaba, az Andrassy Gyula
Gimnaziumba nyert felvetelt, es a felevi eredmenyek is azt bizonyftjak,
hogy annak idejen j61 valasztottunk altalanos iskolat. A kapesolat is
megmaradt regi alma materevel, hisz alig varjak volt osztalytarsaival
egyutt, hogy visszaterhessenek a karaesonyi, a farsangi es egyeb ren
dezvenyekre, es elmeselhessek elmenyeiket szeretett osztalyfonbkuk
nek, volt tanaraiknak.

Kivanok Onbknek j6 dbntest, es sikerekben gazdag iskolai eveket!
TImor Belane,

volt"szentgellertes" szWo

IgyekeztUnk j61 tanulni ...

Tbbb mint fel eve, hogy elhagytam az
iskolat. Az6ta rengeteg uj dolog tbrtent
velem. Talan kepes voltam felfogni, talan
nem. Mar egy uj hely lepes6in kaptatok
nap mint nap, es mar eszembe sem jut,
milyen erzes volt a Szent Gellertb61 elin
dulni ide, es megfrni itt a felvetelit. Szinte
egyeve.

Viszont van, ami megmaradt bennem.
Negy es fel eve, amikor negy hunyai

gyerek csatlakozik az btbdik osztalyhoz,
aztan sodr6dlk az arral. Haj6nk az osztaly,
tengerunk az id6. Dolgozatokat irtunk,
musorokban szerepeltUnk. Teltek a napok,
a tanulnival6 tbbb lett, a kbzbsseg kiala
kult. MegismertUk az iskolat. Tudtuk, ki

kiesoda az osztalyban, milyenek a tanilrok, vagy mire szamfthatunk
egy-egy 6ran.lgyekeztUnkj61 tanulnl, es elvezni a Szent Gellertet.

Es most, mindez utan ismeretem meg az iskola val6di eeljat. Igaz,
meg a maga idejen ugy gondoltam, hogy hurra, megtanultam hat
vanyozni, tudom Pet6fi egy verset, ismerem az emberi szervezetet,
vagy tudom, mi hoi van az orszagban.lgen, ezt is meg kell tanulni, ezt
is kbszbnhetem az iskolanak. De a val6di brbkseg sokkal gazdagabb.

A tanulas folyamata sokkal melyebb ertelmet nyert szamomra.
Mert nem esak azt tanftjak az iskolaban, hogy hogyan kell frnl, olvas
ni, es mar rajbttem, hiszen minden nap hasznosftanl tudom. Amel
lett, hogy elmenyeket adott, eletet is formalt. Tanulas altai sajatitjuk
el az elet mintajat. Mikent fejezzuk ki bnall6 gondolatainkat, mikent
szuljbn agyunk bnall6 gondolatot. Onall6sagra tanit az iskola, arra,
mikent alakrtsuk sajat eletunket, mikor kire hallgassunk, es mikor hall
gassunk esak arra, ami belul dobog. Formal bennunket. Nevel valaki
ve. Egy ujabb emberre. Hogy mi mihez kezdunk ezzel az emberrel? Ezt
magunknak kell megtanulni. A kalitka tarva, az eg tagas es szabad. A
madaron mulik, merre szall, de nem felejti el, ki tanitotta meg repulni.

Nem tudom, ki lennek most, ha mas Iskolaba jartam volna. Mas
lennek? Minden bizonnyal. Orulbk, hogy a Szent Gellert I<atolikus AI
talanos Iskola bsvenyen jarhattam, es kbszbnbm mindazt, amivel el
latott. Talan meg mindig tartogat utraval6t. Az elet hosszu, lesz idam
varni ra es megfejteni.

Kovari Li!J~ volt diok
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Vidor delutan

2014. januar 31-en delutan, a Dicikonkormanyzat
szervezeseben Vidor delutanon vehettek reszt iskolank
kis- es nagydiakjai. A j6 hangulatu programon vidilm
viccekkel, trefas versekkel, dalokkal es jelenetekkel sz6
rakoztattak egymast diilkjaink es osztalyk6zossegeink.
Az iskola szi,i16i munkakozossege j6voltab61 teaval koccintot
tunk a felejthetetlen hangulatu rendezveny emlekere.

Balint - Valentin
Napi Kavalkad

Ragyog6 napsutese-s id6ben indult a
Kis Balint Altalcinos Iskola apraja - nagyja
a XI. Balint - Valentin Napl felvonulasra,
februar 14-en. Az idei ev mott6ja: "Nyls
sunk egymasral" Minden osztaly maska
raba 61t6z6tt, es oszlalyf6nakuk klserete
ben hangosan, kereplokkel, kolompokkal,
dudAkkal hivta fel magMa figyelmet. A Ja
rasl Hivatal el6tt felolvastak peticl6Jukat,
majd Madtak Kepenyes An rasnak, a
TankerUiet igazgat6janak. ezutan redig
tavaszt kosz6nto versikevel es egy csoda
latos nepdall I bucsuztak az iskola c.liakjai
~s tamlrai a teltDI. A Katona J6z ef M(j
vel6desi I<ozpontban vidam hangulatll,
valtozatos es szln s musort mutattak be
a felsos diakok Varfi Andras polgarmes
ter &ir kasz6nlo szavar utan. Ezen napon
a Diakonkormanyza vezetoje, K6nya
Marta tanarno ismerte-tte az el6zetes fel
adatokat, es atadta a hatalmat: Weigert
Csenge 7. a osztalyos tanul6nak. A diak
igazgat6: Batorl Bernadett 8. c osztalyos
diflk, helyettese pedig: Sebok Georgina
7. osztAlyos lett. Mindharom diakvezet6t
az iskola tanul6i valasztottak meg. A ze
nes, tancos, derus musor finom falatokkal

Vidor delut .nr61

zarult, sz6 szerint; hi
szen az Alapitvimy
t61lobb zul6 fankot
sut6tt a nagydiakok

nak. Deluttm tovabbfolytat6dott a Kavalkad, az erdekl6dbk He
vesi Imre koncertjen vehettek reszt.

K6szonet i1leti az osztalyfonok6k szinvonalas, lelkiismeretes,
odaad6 munkajat, es az iskolavezetesnek is koszonet, hogy im
maron hagyomanyosan ezen a napon a cJiilkoke voll a f6szerep,
es az iranyft.ls.

Lozt Janos Szovegertesi es helyesirasi verseny

Szarvason rendeztek meg a 7- 8. osztalyosoknak a teruleti 5Z0
vegertesi es helyesirasi versenyt. A nagydiakok evfolyamaban 11"9
alabb 30 tanul6 merte ossze nyelvtani tuda5at aversenyen. Akovet
kezo szep eredmenyek szulettek.

- Kruchi6 Adrienn: 8. b: hatodik h.
- Szonda Abel 7. a: hetedik h.
- Weigert Csenge 7. a: nyolcadik h.
- Varju Daniel 7. b: tizenegyedik h.
- Batori Bernadett 8. c: 15. h.
- Feher D6ra 8. c: 17. h.
Felkeszft6 tamirok: K6nya Marta es Hunya Jolan tanarn6k.
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FARKAS MAT'

Gyomaendrod, FOllt 15.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

Mardusi ojanlotoim:

• megerkeztek a tavaszi vetffmagok
• ziildsegfelek, viragmagok dughagym6k
• tavaszi viraghagymak, daliak, kardviragok
• r6zsatovek, virag.fiildek, mUanyag cserepek
• permetezff kesziilekek, alkotreszek

,-- -----,. lemos6 tavoszi vegyszerek, rovar es
gombaiilffk

• eger- es, patkanymergek, csopdak,
ragasztok

• munkaruhak, gumicsizmak, vedffkesztyUk
• munkavedelmi bakancsok, esffruhak

szegek, csavarok, kezi- es borkacsszersza
mok

• festekek higft6k, festffszerszamok
• alu lelrak, talicskak, kffmUves szerszamok
• mUonyag 6ruk, konyhoi eszkiizok
• izz6k, vezetekek, kapcsol6k
• mUtragyak, viraglapok

Varom vasarl6imot! -

VAROSQrtK, Gyomaendrod * Megjelenik havonta * Kiadja az Endrodi Szent Imre Egyhazkozsegert Kozhasznll Alapitvany 5502 Gyomaendrod, Fa
lit I. Tel., Fax: (66) 283-940 * Felelos: Szabo Zoltanne * Foszerkeszto: Ivanyi Laszlo * Szerkesztoseg dme: 5555 Hunya, Kossuth u. 1. Tel., Fax: (66) 294

352, (20) 9457-843 varosunk@gmail.com * Alapitok: Vaszko Andras, "l'Csaszar Ferenc, Ivanyi Laszlo * Szerkesztok: Cs. Szabo Istvan, Czank Gabor,
Gellai Jozsef, FUlop Zoltan, Hegedus Bence, Hunya Jolan, Lehoczkine Timar In~n, Polanyi Eva, Socz6 Geza, Seidl Ambrus, Dr. Szonda Istvan,

Dr. Varju Laszlo * Lapzarta minden honap 20. napjan * Megjelenik minden honap elso hetvegejen, Interneten minden honap elsejen •
* MOVELODESI ES KOZOKTATAsI MINISZTERIUM: Nytsz.: B/PHF/1495/BE/1995. * HU ISSN 1586-3689 * kesziilt: (70) 566-39-88 *

http://www.szentgellert.hu * E-mail: varoslUlk@gmail.com
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XXI. evfolyam 4. szam

II kereszleny nemzeli go dolat hirnoke
* Tarsadalmi, kulturalis, hagyomany6rz6 foly6irat *

Ara: 210 Ft

2014. aprilis

A tartalomb61:
Onkormanyzati hirek

IN MEMORIAM: Krecsak Albert

Az Endr6diek BarMi Kbre 2014. marcius
22-en tartotta a szokasos budapesti bssze
jbvetelet, ami nemcsak az eves kbzgyules
volt, hanem egy felejthetetlen Ic\togatas az
Orszaghazban. A tagsagunk nagy resze meg
nem volt a Parlamentben, vagy nagyon regi
emlekei vannak r6la, ezert is volt kulbnleges
a mai budapesti nap.

Ezuttal a nyilvanossag el6tt is szeretnenk
kbszbnetet mondani Dr. Latorcai Janos (Jr
nak, az Orszaggyules alelnbkenek, egyesule
Wnk tiszteletbeli elnbkenek, hogy segitsege
vel 75 endr6di es elszarmazott tagunk ehhez
az elmenyhez juthatott.

Ezt kbvet6en visszasetaltunk a korabban
bevalt Alma Mater etterembe, ahol kellemes
kbrulmenyek kbzbtt zajlott Ie az eves besza
mol6 kozgyules.

Timar Imre elnbk elmondta, hogy prog
ramjaink az el6z6 evben is kbzmegelegedes-

"I
i

sel zajlottak Ie. Sok rendezveny kovacsolta
meg jobban bssze a tagsagot. (R6zsahegyi
napok es az ehhez kapcsolod6 Marton Ga
bor ter avatasa, a paprikas krumpli es a ha
laszlef6z6 versenyek, pazmandi szuret, kbzbs
disznovagas,) Folytatni akarjuk e mar-mar
hagyomanyossa valt bsszejbveteleken vale
reszvetelunket, de az idei R6zsahegyi Na
pokhoz a 100 eves Endr6di hid unneplese,
nevadasa csatlakozik az egyesuleWnk f6szer
vezese alatt.

Minden erdekl6d6t szeretettel varunk,
aktivistaink ismert elerhet6segen kereszWI.

Ce'lkitllzesunk valtozatlan, hogy minel
tbbb elszarmazott ismetelten hazalMogas
son, illetve aki szimpatizal tarsasagunkkal, az
megismerhesse ennek az alfbldi kisvarosnak,
szeretett szul6.fOidunknek vendegszeretetet
es nevezetessegeit.

EBK vezet6seg
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Vincze Levente sikerei

A Nemzeti Muvel6desi Intezet Be'kes
Megyei lrodaja es a Koros-Vidak Dramape
dag6giaja Alapitvany az iden, februar 25-en
Oroshazan rendezte meg a VIII. Bekes Me
gyei Monda-es Mesemond6 Talalkoz6t. A Kis
Balint Altalanos Iskolat Vincze Levente 5. b
osztalyos tanul6 kepviselte a versenyen. Az
5-6. korcsoport nepes mez6nyeben Leventet
kulondfjjal jutalmaztak. fgy jutott tovabb az
else helyezettel es kepviselte megyenket a
VIII. Regionalis Monda-es Mesemond6 Talal
koz6n. Ennek a versenynek a szegedi Szent
Gyorgyi Albert Ag6ra Kozpont adott otthont
marcius 1-jen. A harom megye legeredme
nyesebb mesemond6i kozul a szakmai zsuri
nehezen tudott kulonbseget tenni. A siker
nem maradt el! Levente els6 helyezett lett!
Felkeszit6 tanara, Gordos Zsuzsa.

Nyelvesz-palantak

Ahogy kozeledik
a tavasz, egyre tobb
magyarversennyel talalko
zunk s tehetjuk pr6bara tu
dasunkat.

2014. marcius 2-an a Bu
dapesti Muszaki es Gazda
sagtudomanyi Egyetemen
rendeztek az Arany Janos
Magyar Nyelvi Verseny or
szagos dont6jet. Ezen a
megmerettetesen iskolan
kat 4 tanul6: Bartha Karina,
Gal Bence, Ladanyi Sara es
Deli Boglarka kepviselte,
akik ugyesen oldottak meg a
konnyunek nem nevezhete
feladatsort. Deli Boglarka 5.
b osztalyos tanul6, aki e16
szor vett reszt a versenyen,
orszagos 7. helyezest kony-

D /. B [' k B h r/ . or' h B 'I' velhet el maganak.
e I og ar a, art a "anna, lot a I11t 2014. marcius 7-en az 5-6.

osztalyos ugyes nyelvtano-
saink Korosladanyban a "Sarret kis nyelvesze" versenyen vettek reszt.
Csapatunk tagjai Deli Boglarka, Kovacs D6ra, Rak David, Bartha Karina,
Ladanyi Sara es Gal Bence voltak. Az otodikesek kozott Rak David 3. he
Iyezest, a hatodikosok mez6nyeben Bartha Karina bronzermet szerzett.

A csapatversenyben iskolank a 11 csapat kozul- a csapattagok egyenle
tes teljesitmenyenek koszonheteen - az el6kele 2. helyezest zsebelhette
be.

A diakokat Forgacsne Gyetvai Krisztina, Gordos Zsuzsa es Hunya Jo
Ian segitette a felkeszulesben.

Holokauszt Emlekkozpontban

A Kis Balint Altalanos Iskolab6170 diak: 7. es 8. osztalyos tanul6k het
tanar kisereteben, Simonne Szrnka Zsuzsa tanarn6 vezetesevel marcius
6-an Budapestre utazott, a Holokauszt Emlekkozpontba. A megerkezes
kor mindenkin visszafogott izgatottsag lett urra. Vajon mit latunk, es
hallunk, ha beljebb megyunk? Belepve a kapun gondosan atvizsgaltak
bennunket, tovabbhaladtunk az epUietbe, ott ket csoportra valtunk, es
csendben leultOnk. Egy szimpatikus fiatalemberfilmes illusztraci6 segit
segevel hangolt bennunket a temara, a tartalomra. Kotetlen beszelge
tes, kerdes felelet alakult ki a hallgat6sag es az elead6 kozott. Eszre sem
vettOk, elrohant az ide, eltelt egy 6ra. Benyomasok, fogalmak, kepek,
hangulatok, idezetek villantak el6ttOnk, cikaztak agyunkban a gondo
latok. Mindannyian nyomott es megdobbent6 erzesekkel alltunk fel. Az
uj epuletszarny foldszint alatti kiallft6termeibe mentOnk. MegneztOk a
Jogfosztast61 nepirtasig cimmel a magyarorszagi holokauszt tOrtenetet
bemutat6 alland6 kiallftast. Fot6k, kepek, plakatok, szovegek, filmresz
letek, hanganyagok ontottak elenk a zsid6 nepirtas borzalmait! Nem
lehet szavakba foglalni, mit ereztOnk es gondoltunk. Latni kell minden
kinek, hogy ez a szornyuseg soha se ismetl6djon meg! Mindannyian
felelesek vagyunk! A modern epUietegyuttesbe szorosan beleolvadt a
zsinag6ga, amely utunk utols6 allomasa volt. J6 volt kicsit megpihenni
es atgondolni, mit is lattunk, hallottunk.

Az Emlekkozpontban

Az idei ev elso orszagos versenyet Piispok!ad{myban rendezte meg
Magyar Majorette Szovetseg es a bazi gazda Irisz Mazsorett Csoport.
gyomaendrodi SZlnfolt Mazsorett Csoportot ket szo16tancos kepviselte, hci
rom produkci6val. Mindharom versenyszelm elnyerte a zsi\ri tet zeset, mer
dobog6s helyezesekkel tertek haza avers nyzok. Knapcsek Kitty: botos sz6
l6jaban a 3. helyet szerezte meg, mig pompon sz6l6javal az 1. helyre keriilt.
Piroska AttHa botos sz616tanca is remekiH sikeriilt: arany minosftest kapott.

A bekescsabai Premier Miiveszeti Szakkozepiskola es Szakiskola mar
cius l8-an tartotta e1slS Premier 'fancversenyet, ahol nemcsak az iskola ta
nul6i versenyezhettek, hanem az intezmeny leendo di<\kjai is pr6bara tehette
tanctudasukal. A nepes mezonyb61 kiemeUcedett szep eredmenyevcl a Gyo
maendrodi Kis B:Hint Altalanos Iskola 8. osztalyos diakja: Jonas Izabella,
aki 3. helyezest kapott a zs{irit61. Iza a SZlnfolt Mazsorett Csoport tancosa,
megalapozott, biztos tanctudassal es kival6 eszkoztechnikaval rendelkezik.
Mindezeket a felveteli vizsgan kamatoztatta, sikeresen vette az akadalyokat,
6szt61 a Premier Kozepiskola moderntanc tagozatan folytatja tanulmanyait.

Hunya fola,
l!!!!!~!!!!!!!!~!:d!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.L __~ ~~ Szfnfolt Mazsorett vezetif
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hogy mirol dontott a Kepviselo-testiilet marciusban

A Kepvisela-testiiletet marcius 27-re hivta 6ssze a polgarmester:
A 35 napirendi pont megtargyalasara> 14 6rakor keriilt sor az uj
varoshaza iilestermeben. .

Tajekoztahis a 2. szamu haziorvosi korzet miikodteteserol,
orvosi szolgalati berlakas kiutalasa

A 2. szamu felnatt haziorvosi k6rzet muk6dteteset 2013. au
g~sztus 1-~?~ a Varosi .Eg~szs~giigyi Intezmeny biztositja helyette
sites formaJaban. Az mtezmeny a praxis bet6ltesenek erdekeben
palyazatot irt ki. A meghirdetett allasra Dr. Sch6ber Otto jelent
kezett, aki csaladjavalletelepedne varosunkban> es ellatna az adott
ko~zetben ahaziorvosi teendaket. A palyaz6 orvos licence vizsga
letetele folyamatban van, melynek ideje aprilisra teheta. A szakvizs
~amegszerzes~,(~lare lathatoa,n szeptember-oktober) utan megnyi-

, 11k annak lehetosege, hogy az Onkormanyzat a praxisjogot atadja es
megk6sse a feladat ellatasi szerzadest.

A Kis Balint Altalanos Iskola Fo uti udvaranak
baleset-mentesitese

2013. novembereben erkezett az a kerelem az Onkormanyzat
hoz, melyet az iskola Sziiloi Munkak6z6ssege intezett a Kepvisela
testiilet fele. A munkak6z6sseg celul tuzte ki, hogy rendbe teszi az
iskola Fa uti ep~lete,nek udvar~t> a munl~alatok elvegzesehez pedig
426.300 Ft-ot blztoslt> amely a Jotekonysagi vacsora teljes beveteIet
kepezi. Mivel a bevetel nem fedezi ,az elvegzenda feladatok k6lt
s,eget> keri az Onkormanyzatot> hogy egeszitse ki azt a megfele16
osszegre.
, Id?k6zben ki~eriilt> hogy a Kepvisela-testiilettol kert tamoga

tas megsem fedezi a belekeriiles k6ltseget> ezert ujabb szamitasokat
vegezve ismet az Onkormanyzathoz fordultak. A Kepvisela-test6let

.?6n~ese e~tel~e?~n, hozzajarul a ,baleset-mentesitesre szant 6sszeg
Ismetelt kiegeSZltesehez az oktatasi vagyon muk6dtetesere elkii16
nitett 20 milli6 Ft terhere> 482.600 Ft-tai. A munkalatok elvegzesere
a Gyomaszolg Ipari Park kapett megbizast.

Uszasoktatas tamogatasa 2014. evben

A Kepviselo-testiilet az uszasoktatas tamogatasahoz ismetelten
hozza kivan jarulni a fiirdoszolgaltatas megvasarlasaval 5.140.000
Ft 6sszegben. A szamitas alapjaul a Liget Fiirda iigyvezetaje altai
megadott jegyar szolgalt: brutto 720 Ft tanul6nkent. A szolgalta
tast igenybe vehetik varosunk iskolaiba> 6vodaiba jar6 gyermekek>
a. K6r6s Kajak Sport Egyesiilet> a KSI SE tagjai> a Gyomaendrodi
Usz6 Sport> Gyomaendradi Delfin Sport Usz6egyesiilet tagjai> vala
mint az oktatasi intezmenyek keretein kiviil uszoedzesen resztvevo
tanul6k. A kisera szii16k elorelathat6an a jegypenztarnal 200 Ft-os
egysegaron valthatnak majd latogat6i jegyet.

2014. evi utkarbantartasi terv elfogadasa

A Gyomaszolg Ipari Park - mint a yaros tulajdonaban leva utak
kezelaje - elkeszitette az elmult evrol a beszamol6jat> ilIetve a 2014.
eyre vonatkozo Utjavitasi es lltepitesi tervet. Az idei ev k6ltsegvete
seben 31.795 e Ft utfenntartasra, es 13.000 e Ft utepitesre keriilt el
kiil?nit~sre. ~ .tervben szerep16 tartalom azonban joval meghaladja
a koltsegvetesl tervben szereplo 6sszeget> igy a Kepviselo-testiilet
feladata lesz a muszaki tartalom ismetelt meghatarozasa.

A Kepviselo-testiilet hatarozata szerint> a teriileti kepviselaknek
aprilis 7-ig kell benyujtani javaslataikat a Varosi.izemeltetesi Osztaly
fele.

"Iskolai kozetkeztetes szinvonalanak fejlesztese" c. palyazat
kapcsan Biral6 Bizottsag letrehozasa

A k6zetkeztetes fejlesztesere benylijtott palyazat pozitiv elbira
Ias?an, reszesiilt: ,a b~k~riiles~ k6,ltseg - 36.001.031 Ft - pedig eleri
a torvenyben elalrt ertekhatart> 19y a beruhazascsak k6zbeszerzes
utjan val6sithat6 meg. A K6zbeszerzesi Szabalyzat szerint Biralo
Bizottsag letrehozasa k6teleio> melynek tagjaira tett javaslatot a
Kepviselo- testiilet.

Jogi szakertelem: Dr. Timar Gyongyi
Penziigyi szakertelem: T6thne Gal Julianna
Muszaki szakertelem: Nyiri-Szmolar Eszter
Kepvisela-testiilet reszerol: Leh6czkine Timar Iren es Poharelec

Laszl6 vesz reszt a bizottsag munkajaban.
A paIyazat keretei k6z6tt az iskolai etkeztetesi feladatokat is el

lat6 ,!ersegi Sz~cial~s,G.ondo~asi K6zpont K6zponti Konyhajat es
ket,t~ :eleph~ly.et ki,v~nJ,ak feJleszt~ni. (Kossuth uti talal6konyha
feluJltasa> Nep1lget uti talalokonyhaba melegen-tart6 pult beszere
lese a hozzajuk tartoz6 edenyekkel es fedakkel> valamint a k6zponti·
konyhaba hUtakamra kiepitese.)

A beruhazas elkesziiltevel vathat6an javul a gyermekeknek fel
szolgalt etel minasege> illetve baviil a fOzakonyha munkateriilete is.

Jeitsz6ter epites

A 2014. evi k6ltsegvetesben a Kepvise16-testiilet 3 milli6 Ft-ot
kiil6nitett el jatsz6ter epitesere. Mint ismeretes> az elmult evekben
t6bb jatsz6ter is elbontasra keriilt> rriivel a szabvanyoknak nem fe
lelt meg. Ezen elY alapjan olyan helyekre keriilhet az uj eszkoz6k
megtervezesre, ahol mar volt, illetve meg egy lefedetlen teriiletre
is. (Dr. Cs6kasi Bela ter, Besenyszeg; uj teriilet: Arpad Ut Kallai ut
sarka> illetve kettas lengahinta felszereh~setszavaztak meg a kepvi
se16k a Fazekasi Uton> Vasarteri lak6telepen> es Nagylaposon.)
. Az. ?rajanlatok bekere~e u,ta,n megallapitast nyert> hogy a leg
Jobb aJ~nlat?t a Magyar Jatszoter Kft. adta> amely szerint a jatsz6
t~rek ~Iala~tasa .2.377.875 Ft-b~ ker,iiI. Az ajanlat tartalma: rug6s
h~n~a~o, m~rleghmta> h?~okozo> csuszda, illetve ahova sziikseges
ketuleses hmta: A telepltessel kapcsolatos fOldmunka es iitescsilla
pit6 kialakitasa tovabbi k6ltseget jeh~nt> de az elazetes szamitasok
szerint a 3.000.000 Ft-ba - a k6zmunkaprogram igenybe veteIevel
- ez is bele fog ferni .

A Kepviselo-testiilet egyetertett a jatsz6ter epiteserol sz6l6 e16
terjesztes tartalmaval es j6vahagyta azt.

Beszamol6 a 2014. eyre tervezett kozfoglalkoztatasr61

A 2013 ev.ben i~dult START k6zfoglalkoztatasi munkaprog
ramban februar 28-lg 210 fo vett reszt. A programelemek kbziil a
mezagazdasagi keretek k6z6tt volt lehetaseg a tovabbfoglalkozta
tasra 83 fovel, igy 127 fO k6zfoglalkoztatott munkaviszonya februar
vege~ megszu~~. Szinten az elmult evben inditott az Onkormany
zat tobb kepzesl csoportot. Ennek k6szbnhetaen konyhai kisegita
10 fa>" b,etanitot: konyhai kisegita 10 fO> ECDL Start 15 fa, kisgep
kezelo es betaOitott parkgondoz6 25 fO> telepiiles-karbantart6 10
fO> beriigyinteza 10 fO, tejtermekgyart6 10 fa> z6ldseg es gyiim6lcs
feldolg<;>zo 10 fa, valamint 36 fO alapkompetencia kepzes val6sult
meg. Az oktatasban reszt vevo szemelyek tovabbfoglalkoztatasa ap
rilis 30-ig biztositva van.

Azon kbzfoglalkoztatottak szamara> akiknek munkaviszonya
2014. februarjaban szunt meg> tovabbfoglalkoztatasukhoz a Mun
k~iigyi.Kbzpont tamogatasi forrasigenyt nylijtottpe a Beliigymi
n~sztenumhoz. A forrast a Munkaiigyi Kbzpont megkapta, igy a to
vabbfoglalkoztatas ismet biztositott lesz a 127 fa reszere. Varhat6an
majus elsejen indulhat ujra az elmult evekhez hasonl6an a szokasos
programelemek - belviz elvezetesi, mezagazdasagi utak kar~antar
tasa, illegalis hulladeklerak6k felszamolasa - elarelathat6an 100 fa
bevonasaval. Varosunk Onkormanyzata ismet 6 fat tud megbizni a
kezbesites feladataval. .

A kepvisela-testiilet elfogadta a beszamol6t> illetve a 2014. eyre
sz616 tervet.

LehOczkine Timar [ren
kepviseLO
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Hirek innen-onnan es hazunk tajar61

2014. aprilis

Ader Janos

Magyarorszag Koztarsasagi Elnoke

DAVIDOVICS LAsZL6

a Bethlen Gabor Mezogazdasagi es
Elelmiszeripari Szakkepzo Iskola es

Kolh~gium igazgat6ja reszere a magyar
es francia mezogazdasagi szakoktatason
belUli kapcsolatok erositese erdekeben
vegzett, masfel evtizedes kiemelkedo

munkaja elismeresekent
a MAGYAR ERDEMREND

TISZTIKERESZTJE
kittintetest adomanyozom.

Kelt Budapesten, 2014. evi marclus h6
7. napjan.

Szerkesztosegiink oszinte orommel gratuIal igazgat6 urnak e szep
kitiintetesehez. Biiszkek vagyunk, mert ezzel varosunk hfrnevet oreg-
bftette. .

Gyomaendr6don 'Ozemorvosi (foglalkozas-egeszsegiigyi eUatast)
valla10k! Rendeles helye: Gyoma Rendelointezet Rendeles ideje: Szer
dankent 8-12 6nHg. EI6zetes bejelentkezes: 30/9850-816-os telefonsza
mon s:cukseges. Dr Hunya Sarolta foglalkozas-egeszsegiigyi szakorvos

Gyoman, a Vasarteri lak6telepen fOldszinti, egyszobas lakas cserep
kalyhaval es gazfUtessei ELADO! AI' megegyezes szerint!

Telefonszam: 0620/376-4567

GYOMAENDR0DON, Tamasi Aron 13 sz. alatti haz elad6. Erdek
16dni: 06 30-705-1257 szamon lehet.

GYOMAENDR0DI SZENT FLORIAN ALAPfTVANY

Az 1996-evi CXXVI. Torveny 6.§ (3) bekezdes rendelkezesenek
megfeleloen ezuton tajekoztatja a nyilvanossagot es ertesiti Tamoga
t6it, hogy a 2012- ben felajanlott SZJA 1%-aib61 az ad6hat6sag 46617
Ft osszeget utaIt at. Ezt az osszeget az alapitvany a helyi TIizvedelmi
feladatok megval6sitasat biztosit6 szervezeti es technikai feiteteJei javi
tasanak elosegltesere hasznaljuk fel.

Koszonjiik a tamogatast es kerjiik, hogy a jov6ben is tamogassak
aJapitvanyunkat ad6juk I %-aval.

Gyomaendr6d 2014.03.17.
Dinya Laszl6

Az alapitvany kepvisel6je

ENDR6DI HfDAVATAs

Az Endrodiek Barati Kore 2014. majus lO-en (szombat) hid
avat6 iinnepseget szervez az endr6di kozuti hidnal. Az alkalmat
az adja, hogy 100 evvel ezelott epiilt ai elso endrodi hid, to
vabba, hogy a ~ozelmultban ujjaepitett hidnak nevet is adjunk,
"ENDRODI HID"neven. Az iinnepseg misevel kezdodik 10.00
6rakor az endrodi Szent Imre katolikus Templomban. A mise
a hidepitokert, az elszarmazottakert es a helyben lak6kert lesz.
Ezt koveti 1O.45-kor a hid Endrod felOli vegenel szervezett iin
nepseg.

Az iinnepsegre szeretettel hivjuk es varjuk Gyomaendrod
lakosait es az elszarmazottakat. Ezen alkalomb61 setahaj6zasra
is lehetoseg nyilik.

Endrodiek Barati Kore Vezetosege neVliben FUlop Imrene

Endrodiek Barati Kore felhivasa

Ebben az evben iinnepeljiik az endrodi hid felszentelesenek
100. evfordul6jat. Ebb6l az alkalomb6l kiallitast szerveziink.
Kerjiik, hogy akinek olyan fenykepe van, ahol az endrodi hid
is lMszik, hozza el vagy kiildje el az alabbi dmek valamelyikere:

szilagyinc111cth@frcemail.hu
margitv46@frcemail.hu
Szilagyi Ferencne Gyomaendrod, Kolcsey u 12. T: 0666 610

265 vagy 0670 5361549
Ladanyi Gaborne GyomaendrOd, Endr6di u 21. T: 0666

611311
Koszonjiik a segitseget.

Endrodiek Barati Kore vezetosege

Kedves Banitunk volt OsztaIytarsunk!

Az 1964-ben az Endradi Altalanos Iskolab6l elballagott oreg
diakok 50 eves talalkoz6jat elkezdtiik megszervezni 2014. ma
jus 9-en pentek estere. Delelott a volt iskoJank mai R6zsahegyi
Altalanos IskoIaban lesz a szokasos eves iinnepiik, mely erdekes
es szinvonalas rendezveny. Ehhez kapcsol6d6an 16 anit61 meg
tekintenenk a volt ligeti iskoIat, mely osszevont tanintezmeny
kent Endrod egyetlen iskolaja.

Szeretettel varjuk azokat is, akik az iskolai eveik egy reszet
toltottek Endradon es orommel nosztalgiaznanak gyermekkori
tarsaikkal.

18 6rM6l a HIDFO (Dombszogi) Vendegloben kotetlen be
szelgetes vacsorclval (pezsg6, leves, vegyes tal, soml6i galuska),
melynek koltsege 2500 H/fa. Termeszetesen szivesen Iatjuk pa
rodat is.

A hetvege tovabbi programjakent szombat delelott az End
radiek Barati Kore az Endr6di Hid a lOqeves jubileuma es uj
jaepitese alkalmab6l ugynevezett HIDUNNEPET szervez, es
lehetoseg lesz a Koroson setahaj6zasra is.

Amennyiben erdekel, erre kiilon jelentkezest e1fogadunk.
Ha szallas igenyed van, akkor abban is segithetunk.
Kerjiik, igenyedet id6ben sziveskedjel kozolni legkesobb

majus 5-ig, hogy a szervezok feladatukat mindenki megelege
desere tudjak ellMni.

Szervezok: Feuerverkerne Balogh Irma 06-66-386-665
Lovaszne Habzda Iren 06-66-284-949
Szakalos Maria 06-30-358-5618
Timar Imre 06-20-942-9331

e-mail: timarimrev@gmail.com

Budapest, 2014. marcius 22.
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lis osszejovetel. ahol ne vett volna reszt. Az Aprily-esteket
rendszeres es aktfv reszvetelevel tisztelte meg. Az ut6bbi .
id61:>en sulyos betegen is eljott. OnzetlenOI dolgozott, nem
volt Ogyeskedo tfpus. LepesroJ lepesre vegrehajtott epfW
munkajaval igazi ertel<teremto munkM hagyott maga utan. Az
enyedi magyar nyelva sajt6munl<a, oszinte nagy tamogat6jat
veszftette el benne. Eveken at ovolt az, aid barmil<or, rendsze- .
resen atadott friss informaci6ival latta el, foleg az Enyeden is
olvasott I<olozsvari napilapot, a Szabadsagot.

Az alpolgarmesteri jelolest, majd a kinevezest, utols6
percben. vallalta el, akl<or amll<or, mas jelentl<ezo, pillanatnyi
lag mar nem volt. Sohasem al<art masol<at elozni, foleg a po
zfci6kban. A negyeves alpolgarmesteri mandatuma alatt ugy
erezte, hogy munl<ajat becsOletesen, kozossegi szempontol<
szerlnt vegezte. Nem akart mellveregetessel elobbre jutnl.
Csal< azt sajnalta, hogy nem minden alma valtozott at val6
sagga. Hozzajarult a Bethlen Kollegium telJes rehabilitaci6jaert
folytatott I<lizdelemhez. Azonosult a yaros turlsztil<al jov6ke
pevel es segftette nepszerasfteset. Vasarol<on es kiallftasol<on
az 0 munl<aja eredmenye is volt az, hogy mindig megjelent
az enyedi kozepl<ori var, a Kollegium, a panzi6k I<fnalata, a
csombordi r6zsatermesztol< eredmenyel, boraszol< es sajtter
meI61<, meheszel< I<fnalata. A csombordi park rehabilitaci6jat
is 0 javasolta. NaJa jobb tamogat6t nem lehetett talalni. Nem
szerette a kampanyszovegeket, de eszrevette azt. hogy ho
gyan lehet I<iaknazni a yaros turlsztil<ai adottsagait. Ehhez sol<
tOrelmet igenylo, de eredmenyes apr6munl<aval jarult hozza.

Fiatal mernol<l<ent maszaki laborat6riumot vezetett, majd
minosegbiztosftassal foglalkozott. Mar az onkormanyzati
munkaban es kesobb alpolgarmesterkent is gyal<orolta a pon
tossagot es ezt munkatarsait61 is megkovetelte. Mandatuma
alatt tabb mint tizennyoic eskuv61 szertartast vezetett Ie ma
gyar nyelven. 201O-ben az RMDSz eZOstfenyo d~aval tOntet
tel< ki.

Mlndlg orommel fogadott, amikor betegsege alatt meg
erkeztem hozza es beszelgettonk. Utols6 percig segftokesz
volt, hiszen nyugdijaskent is tele volt informaci6val. Tegnap
delben latogattam meg utoljara. Tobbszor erzekeltem terme
szetszeretetet, g61yak vonulasat, mas madarakat figyelt meg,
es orommeJ mutatta meg a felveteleket. Felesege Julil<a es Ka
til<a leanya, aid hazal<oltozott, hasegesen apoltak. Mara varta
a fiat. A nehez pillanatok ellenere sol<an a varosb61, magyarok
es romanoI< tudjul<, hogy egy igaz ember tavozott az eletbol.

Bak6 Botond
www.nagyenyed.ro

ujkenyer fze, lepergo konny soja,
orom-kacagas, lelki I<C:,-ko...
Isten illdjon! Te ICgy vcc;so ilImunk,
s ivadekainkba szebb j:"vo!

Tfmar Mate

Krecsak Albert
1951 -2014

testvervarosunk, Nagyegyed volt alpolgarmestere

EGY IGAZ EMBER TAvozAsA

Az MKPK kozlemenye a valasztasokr61

SzUlOfold: J3olcso, majd koporsol
Sarkcsillag a negy egtaj felo!!
Anyanyelved billyogkent jelol!
Te vagy a teli ho s a lavaszi zold,

2014. marcius 7-en, haj
nali ket 6rakor, eletenel< 63.
eveben elhunyt, Krecsak

. Albert vegyeszmernol<,
Nagyenyed volt magyar al
polgarmestere (2008-20 t 2)
A Feher megyei RMDSz es a
Maltai Segelyszolgalat alapft6
es haseges tagjai kozze tar
tozott. Mindenl<ihez j6indu
lattal fordul6, pozitfv emberi
kaposolatol<at apol6, csalad
jM es kozosseget igazan sze
reto, segft61<esz ember volt.
Azoknak is megbocsMott,
akil< megbantottal<. Nem ma

radt a lell<eben harag vagy bosszuallas.
A szereny, csendes emberben belUlrol fakad6 rendkfvO

Ii munl<abfras lal<ozott, ami ugyanilyen aktivltassal parosult.
Szinte nem volt olyan jelentos varosi vagy magyar kultura-

I'T

Minden kedves jiHekosunknak kellemes husveti
Onnepet kivanunk!

Ezuton tajekoztatjuk bnoket az UNNEPI
NYITVATARTAsUI\JKROL.

Aprilis 20 (vasarnap) 9-12, aprilis 21 (hetf6) ZARVA.
Szives megertesOket koszonjOk.

Oszlacsne Kati

Az iden sorra kertilo orszaggylilesi, onkormanyzati es euro
pai unios valasztasokon valo reszvetelre batoritjuk a katolikus
hivoket. Erezztik at annak jelentoseget, hogy a vaIasztasok reven
tevolegesen. felelosen es melto modon reszt vegytink hazank,
szukebb kazossegtink es Europa sorsanak alakitasaban. Az elot
ttink allo lehetosegeknek megfeleWen jaruljunk hozza a kavet
kezo idoszak feladatainak megvalositasahoz.

A Magyar Katolikus Ptispoki Konferencia tavaszi tiIesen az
aIabbi kazlemenyt fogadta el a valasztasok kapcsan.

Budapest, 2014. marcius 6.

Magyar Katolikus Ptispoki Konferencia
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6. vasarnap:
13. vasarnap:
17. csUtortok:
18. pentek:
19. szombat:
20. vasarnap:
21. hetfO:
27. vasarnap:
28: hetf6:
29. kedd:
30. szerda:

Nagybojt 5. vasarnapja
Viragvasarnap
NagycsUtortok
Nagypentek
Nagyszombat
Husvetvasarnap
HusvethetfO
Az Isteni Irgalmassag Vasarnapja
Chanel Szent Peter aldoz6pap es vertanu
Sienai Szent Katalin, Europa tarsved6szentje
Szent V Piusz papa

Endrod
Vasarnap es iinnepnap: 9 es 18 ora,

hetkoznap csiitortok kivetelevel reggel fel 8

Gyoma
Vasarnap es iinnepnap 11 ora,
kedden es penteken 16 orakor

Hunya
Hetkoznap csiitortok kivetelevel18 ora, szombaton 18 orakor

vasarnapi e16esti mise, vasarnap es iinnepnapl0 ora

"
,

ELTAMA T KR SZTUS E NAPONI"
Husveti gondolatok

Meg a nagybojt bunbanati napjait i.iljiik,
nagyszombat ejszakajan azonban felzugnak
a harangok, jelezve Jews Krisztus feltama
dasat. Mi, keresztenyek nagybojtben erre a
szep oromiinnepre, keresztenysegiink leg
nagyobb iinnepere kesziiliink.

A Husvetot mege16zo iinnepek es em
Jelmapok ezt a kesziiletiinket, lelki rahan
golodasunkat segitik.

Ket hettel Husvet elott van Feketeva
sarnap. Nevet onnan kapta, hogy ezen a
napon fekete vagy lila leplekkel letakarjuk
a kereszteket, fesziileteket a templomban.
Sok helyen az oltarkepet, es a szentek szob
rait is letakarjak, sot hagyomanyorzo vi
dekeken meg otthon, a lakasokban is leta
kar]ak a szentkepeket, fali feszi.ileteket. Ezt
annak emlekere tessziik, hogy a hagyomany
szerint Jezus ettol kezdve mar elrejtozott az
emberek elol, nyilvanosan nem tanitott, ke
sziilt a szenvedesre, a megva!tasra.

Kovetkezo vasarnap Viragvasarnap.
Ezen az iinnepen emlekeziink meg arrol,
hogy Jews bevonul Jeruzsa!embe. A nep
iinnepelte ot, hozsannazva es palmaagakat
lengdve, abban a remenyben, hogy a cso
datevo Nazareti Jezus azert erkezik a fO
varosba, hogy az Izraelt leigazo romaiakat
ki(izze a Szentfoldrol. Holott Jezus nem po
litizalni erkezik, hanem azert, hogy tlldato
san elkezdje ertiink vallalt szenvedeseit.

Ennek a viragvasarnapi iinnepelyes
bevonulasnak emlekere Egyhawnk barka
agakat szentel, majd a barkakkal korme
netet tartunk a templom koriil. A szentelt
barkat a hivek hazaviszik otthonaikba,
mint szentelmenyt, megorzik egesz even at,
szentkep vagy fali feszi.ilet moge tuzve.

Ugyancsak Viragvasarnap enekeljiik a
Passiot - Jezus szenvedestortenetet -, amit
szerepekre osztva enekelnek. Ezzel jelezziik
azt, hogy Viragvasarnappal elkezdodik a

nagyhet, Jezlls szenvedesenek hete.
Nagyhet elso harom napjan (nagyhet

fOn, nagykedden es nagyszerdan) este 6
orako1' enekeljiik az endrodi templomban
"Jeremias siralmait': Ez az oszovctsegi 1'e
szekbol alia osi ajtatossag is a nagyheti
szenvedestortenetet hivatott elokesziteni.

Nagycsiitortokon az utolso vacso1'ara,
az oltariszentseg es a papsag szentsegenek
alapitasara emlekezik egyhawnk. A nagy
csiitortoki mise kereteben a nagypenteki
gyasz elojelekent az oltariszentseget a fo
oltarbol az egyik· mellel<oltar1'a vissziik,
s a feltamadasi szertartasig itt orizziik. A
mise vegen kovetkezik az oltarfosztas: an
nak emleke1'e, hogy a megfeszitesko1' Jezust
megfosztottak 1'llhc'titol, az oltarokat meg
fosztjuk ekessegeitol: oltarteritok, fesziilet,
gyertyatartok, misekonyv tarto lekeriil az
oltarrol, ez is igy marad nagyp~ntekig.

Nagypenteken Jews szenvedesere, ke
reszthalalara es eltemetesere emlekeziink.
Delelott 9 orakor keresztuti ajtatossagot

vegziink, este pedig az un. "csonkamiset"
vegezziik, melynek ke1'eteben ujra elenek
les1'e keriil a Passio, illetve a kereszthodo
lattal nyilvanosan megnyitjuk a feldiszitett
szent sirt a hivek tisztelete e16tt.

Nagyszombat az ur sirban nYllgva
sanak napja. Templomaink egesz nap
nyitva vannak, hogy a hivek a szent sirt
lMogathassak, es a tiszteletre kihelyezett 01
tariszentseg e16tt imadkozhassanak. Az esti
orakban van a feltamadasi szertartas, amely
t(izszentelessel, vizszentelessel, a keresztkut
megszentelesevel kezdodik, majd a mise
vegen a szent sirtol indul a feltamadasi kor
menet, mely az egesz vilagnak hiri.il adja:
Feltamadt Krisztus!

Husvetvasarnap az, egesz kereszteny vi
lag iinnepel. Unnepli a feltamadt Udvozitot.
Unnepeljiik azt, hogy feltamadasaval Jews
mindannyiunknak ertesere akarja adni: mi
sem maradunk a sir foglyai, hanem hozza
hasonloan egy napon feltamadunk a sirbol
az orok eletre.

Erre a szep o1'omiinnepre keszi.iliink a
nagybojtben, a nagyhet szep sze1'tartasain
keresztiil.

Kivanom minden Kedves olvasonknak,
hogya nagybojt hatralevo ideje a lelki ke
sziilet szep napjai legyenek, s ilyen mod
felkesziilve, a bojti bUhbanatban megtisz
tulva szep es boldog hllsveti iinnepe legyen
mindannyiunknak!

Czank Gabor
plebanos

Majus 3. szombat,.18 ora: Hunya
Majus 17. szombat, 17 ora: Gyoma
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piispok es vertami (apdlis 23.)
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A mainzi ersek kerese.re Magyarorszagon keresztW visz
szate.rt 12 barM IDse.reteben, am a pragaial{: a kezdeti szi
yes fogadtatas utan isme.t ellene fordul~,most is minden
torekveset meghiusitottak. Nem taltOttak meg az iinnepe
ket, nem tiszteltek az egyhaz menedekjogaj. Elillor ismet
elhagyta piispolti szeket, R6maba indult. Utkozben lovon
Magyarorszagrajott, itt teritett 992·994 kozott. Megkeresz
telte Geza veztlt es flat, Vajkot, alti az Istvan nevet lrnpta az
elso v6tanfuol. Val6szinilleg Gizella bajor hercegno kezet
is Adalbert nyelte meg Istvan szamara.

Magyarorszagr6l ismet R6maba ment a kolostorba, egy
szeru szerzetesnek Nemsokara, 996 majusaban papai pa
rancsra III. Ott6 csaszar koronazasalwr vissza indult Praga
ba, azonban a csehek nem engedtek haza, sot rokonsagat is
ltive.geztek. Lengyelorszagba ment teriteni, majd occse.vel,
elindult POl'oszorszagba. Itt tlte a vertanwlalal 997. aprilis
23·an. Holttestet a lengyel Boleszlo herceg penz6t valtotta
lti es a gniezn6i szekesegyhazban temettette el.

999-ben avatta szentte II. Szilveszter papa. Maradva
nyait 1039-ben Pragaba vittek e.s v6tanUi tiszteletben re
szesitve temettek el. 1039-6ta jelenleg az ereklyeit Praga-

o ban, Esztergomban e.s a r6mai Szent Belialan-templomb8.11
orzik. Az esztergonti elso szekesegyhazat az 0 tisztelete.re
epittette Szent Istvan ltiraly 10lO-ben. Lengyelorszag, Ma
gyarorszag es az Esztergom-Budapesti Foegyhazmegye ve
doszenije. Szobra az esztergonti szekesegyhaz oltaran lat·
hat6, kezeben a ve.rtanusagotjellrepezo harom landzsaval.

I vdnyi Ldszl6: 200 eves az Endr6di
Szent Imre Templom - fot6: Ivdnyi Ldszl6

VAROSOtiK2014. aprilis

A kelet-csehor-
szagi Lublyic (Libice)
el61{:elo grofjanak
gyermeke volt, 956
ban szilletett Libicen,
a Wojtek nevet kap
tao Mindjart sziilete
se utan swyos lazba
esett, mire a ketseg
beesett sziil61{: fo
gadalmat tettekj ha
felgy6gyul, IstelUlek
szentelik. Meggyogy
ult.

Magdeburgban
tanult, me.gpedig ki
vaI6an. A csaliid a
nemes csaladi hagyo
manyok folytatasat,
dicsoseget e.s gaz
dagsagot vart a flu-

Szent Adalbert az endrodi templomban tol. Bennalkozaskor
vette fellelki vezetoje.

nek, a magdeburgi piispolrnek a nevet, az Adalbert nevet.
Tanulmanyai utan 982-ben pappa szentelte.k 983-ban

Praga piispoke lett. Mezitlab vonult be Pragaba, es minden
igyelrezete.vel pr6balta nepet az igazi keresztenyse.gre ve
zetni. Piispoki (e.s csaladi) jovedelme nagy reszet j6tekony
ce.h-a forditotta. A pogany csehek szilard vallasossaga nti
att nem fogadtak el, eue Romaba menekiilt e.s szerzetbe
vonult a Szent Elek kolostorba, egy idore bences szerzetes
lett, sot egy Szentf6ldi zarandokutat is tervezett.

-. - , " •••••-. • J Sel em Uti Ovoda es Bolcsode hirei

6vodank is reszt vett az "Iciri -Piciri" mese
Mondo versenyen, melyen rendkfvUl jo ered
mennyel szerepeltek:

Bela Zsoka I. helyezett lett,
Zilahi Zoltan kUlondijat kapott.

Rajzversenyek:
"lciri -Piciri" rajzversenyen Nedr6 Luca

I. helyezest ert el.

Biztonsagos kozlekedes gyermekszem
mel elnevezesu rajzpalyazat:

Zsadon Adam kUlondijat kapott.

Usz6verseny:
Nagycsoportos ovodasaink
Korzeti Diak Olimpian kategoria gyozte

sek
Fek~cs Zs6fr es Vaszkan Milan

.Februar 28-an hagyomanyainkhoz hfven
farsangi mulatsagot tartottunk ovodankban.
Ezen a napon mindenki jelmezbe oltozve erke
zett. nagy volt az izgalom a gyermekek reszer61,
sok-sok trefas mond6kaval, verssel, enekkel
probaltuk eluzni a telet. Az 6v6nenik mese je
lenetet dramatizaltak a gyermekeknek, melyet
nagy orommel fogadtak 6vodasaink es bolcs6-

deseink. 6vodasok, bolcs6desek mind egyUtt
farsangoltak.

A farsangi mulatsagunk resze, hogy minden
szUI6t reggel megkinalunk a helyben sUit finom
forro izes fankkal, a gyermekek is ezt fogyasz
tottak tfzoraira ezen a napon. Ebben az evben is
elfogyott 10 liter tejb61 keszUlt friss finom fank.

Ezuton is koszonjUk a Kert-Kivi Kft. tamoga
tasat.(Lisztet es eleszt6t kaptunk t6IUk.)

Marcius l-t61 folytatjuk a vfzhez szoktatast
a Gyomai Liget FUrd6ben. A gyermekekkel
gyogytestnevel6 ovodapedagogus foglalkozik.

Folyamatosan tartjuk 6vodasaink reszere a
tarsastanc foglalkozast.

6vodankban lehet6seg van meg angol kez
d6 es halado foglalkozason valo reszvetelre.

Kezmuves tevekenyseg heti 1 alkalommal
van a nagycsoportosok reszere.

Az ev elejen gyermekorvos altai kiszurt
gyogytestnevelesre javasolt gyermekekkel
gyogytestnevel6 ovodapedagogus kOlon fog
lalkozik.

A gyermekszamft6gep kozeps6 es nagycso
portos ovodasaink reszere heti 1 alkalommal
logikus feladat megoldasra keszteti a gyerme
keket.

Logopediai, fejleszt6 es gyogypedagogiai

foglalkozasokat a Pedagogiai Szakszolgalat al
tai kiadott szakvelemenyek a/apjan itt helyben
megfelel6 szakemberek bevonasaval tartjuk.

A husvet el6tti jatsz6hazunkat aprilis 12
en lesz.

A beiratkozas bolcs6denkbe folyamatos, az
6vodankban pedig aprilis 28-29-30.

A beiratkozas elotti heten mindenkit
szivesen latunk 6vodankban, hogy tAjeko
z6djon az intezmenyUnkben folyo nevelo
munka felol.

6vodank mellett es annak tamogatasara
mukodik a Selyem Uti 6vodaert Alapitvany.
melynek mukodeset tobbek kozott az ad6juk
1%-anak felajanlasaval Onok is tudnak tamo
gatni.

Alapitvanyunk celja: Az ovodas gyermekek
egeszseges eletmod kialakftasanak tamogata
sa. Kirandulasok autobusz koltsegehez hozza
jarulas. Udvari fejleszt6 jatekok beszerzesenek
tamogatasa.

Adoszamunk: 18379778-1-04
Az elozo evekben nyujtott tamogatasai

kat tisztelettel koszonjUk.
Koszonettel: Szabo Istvanne
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A 7. hadtest kereten belul volt talalhato,
a mozg6sftaskor a Balkani frontra vezenyel
tek 6ket, de 1914 augusztusanak vegen mar
a keleti fronton talaljuk 6ket, majd 1915 ok
t6beret61 az olasz fronton (majd folyamato
san helyezik ilt e hadtestet, hoi a Keleti, hoi
az Olasz fronton, mindig a legszuksegesebb
helyekre) teljesitenek szolgalatot a Haboru
lezarultaig. Ket parancsnokot kell kiemel
nem, az egyik J6zsef f6herceg, ki Csernowitz
(Bukovina f6varosanak) visszafoglalasaert
es a 2., 3. es 4. piavei csatakban val6 h6sies
helytallasaert kapta a katonai Maria Terezia
rend kozepkeresztjet (1914 novemberet61
1916 decembereig iranyftotta a Keleti es az
Olasz frontokon a hadtestet), a masik Boroevics Szvetozar, ki ugyan
ezt a kiWntetest kapta az Isonz6nal vivott gy6ztes csatak vezeteseben
nyujtott erdemeiert, 6 1918 januarjat61 az osszeomlasig vezette a 7.
hadtest parancsnoksagat.

A 101. csaszari es kiralyi (kozos)
gyalogezred

Az ezred 3. zaszl6alja volt bekvartelyotva Bekescsaban a Szabad
sag teren all6 laktanyaban, az ezredtOrzs Nagyvaradon szekelt. Els6
kent teszek r61uk emlftest, mert Bekes varmegye hadkotelesei nagy
reszenek (a bevonultak 600/0-anak) e zaszl6alj ill. ezred adott kikepzest.
114 gyomCl'i h6si halott neve is 0lvashat6 a gyomai emlekmu talapza
tan, kiket ez ezred kotelekeben haltak h6si halalt.

1914 augusztusaban a Szerbia elleni hadmuveleteknel, de igen ha
mar az Oroszorszag elleni csatak forgatagaban lilthatjuk oket viszont.
Galfciaba kuldik 6ket augusztus vegen, hogy a Przemysl felmentesere
indulo csapatok segit6i legyenek. A vissszavonulas soran a 4. honved
gyalogezredet segitik. A gorlicei attores utan a San foly6n iltkelve be
vonulnak a visszafoglalt Lembergbe.

1916 marciusaban az olasz fronton, az Isonz6 mbgotti arcvonal
ban, majd lJel-Tirolban, ill. a,Hetkozseg'fennsikjan harcolnak.

1916 juniusaban a megindul6 Bruszilov-offenziva elleni valasz
csapasban haruJ rajuk szerep, a Tatarhag6 vedelmet IMjak el, majd a
k6rosmez6i harcokban vesznek reszt. 1917 juliusaban ujra tamad6
hadmuveletekben kell megmutatniuk vitezseguket, ki is veszik reszu
ket Csernowitz elfoglalasaban ill. a Komaresti-Szlobodzia-i gy6zelem
ben. A modern korig a haboruk sajnalatos velejar6i, a fert6zesek, me
Iyek 6ket sem kimelik. Galfciaban az azsiai kolera, a verhas es a tifusz,
a Piavenal a spanyolnatha tizedelte a harcban kifaradt es az elelmezes
gyatra volta miatt legyengult katonakat. A harcteren igen-igen keves
lehet6seget biztosit az emelkedett hangulatra. Nehanyszor megis
megszakithattak a szolgalat monotonitasilt, es emelhettek a harci mo
ralt azzal, hogy potentatok latogattak meg az ezredet. J6zsef f6herceg
2 alkalommal, az isonz6i fronton Habsburg Jen6 f6herceg es Kovess
Hermann tabornagy (ki a Szerbiat, Montenegr6t, Eszak-Albaniat el
foglal6 hadseregparancsnokkent kapta fent nevezett kitUntetes arany
vitezsegi ermet). 1916 juliusaban Tisza Istvan, akkor mint ezredes, s6t
1917-ben II. Vilmos csaszar es Mackensen vezerezredes is tiszteletet
tette az ezrednel. A katonak megis a leginkabb a hazai kuldottsegnek
(es nem utolso sorban) az elelmiszer-szallftmanynak orultek 1917 dec
embereben.

Meg kell emlrtenem ket emlekmuvet, mely Bekescsaban hirdeti
elevUlhetetlen erdemeiket.

Az egyik a volt laktanyajukkal szemben all6 obeliszk. Belenka Mi
haly 101. ezred tartalekos zaszl6sanak elgondolasa szerint Belenka
Pal alkotasat 1923. augusztus 2-an lepleztek Ie J6zsef f6herceg es
Machalek Pal (ki az ezred tortenetet is megirta) jelenleteben.

A masik, ugyancsak Bekescsaban a Tabani temet6ben lev6 emlek
mu Pop Vilhelm es Papp Laszl6 alkotasa). mely a 728 sirt magaba fog
lal6 h6si temet6 kozepen all. 1916-ban hatarozott a kepvisel6-testUlet
a sirkert letrehozasar61, melyre 10.000 koronilt biztositottak. Melt6
emlekr61 is gondoskodtak, melynek terveit Bishotka Mihaly tartalekos
f6hadnagy keszitett el. A temet6t 1918-ban szenteltek fel.

Torokszorft6 erzes regi hadijelenteseket, haditerkepeket, katona
fot6kat olvasni ill. nezegetni. A terkepeken iltsuhan az ember tekintete
arcvonalak kilometerein, hoi emberek ezrei haltak meg, a fot6kat elne
zegetve elgondolkodik az ember, hany es hany katona nem lathatta
viszont szeretteit, otthonat. A hadijelentesekben, harcteri napl6kban
nii mar csak forrasokat liltunk, iratokat, melyek regmult eletekr61,
szenvedesekr61 meselnek. Nekunk ezek mar csak emlekek, nekik ez a
veres val6sag volt!

GYOMAENDRODI KRONIKA
- Civil sarok - Banki-Nagy Endre

A Kner Imre gimnazium tortenelem
tanara, 1976-ban szUletett Szegeden
es 2013. szeptember I-en kerUit Gyo
maendrodre a Kner Imre Gimnazium
konyvtaros tanari es ko//egiumi neve
loi posztjara. Tortenelem tanari diplo
m6j6n kfvUl reform6tus va//6stanari
kepesftessel is rendelkezik. Felsofoku
tanulm6nyai alatt tepett kapcsolatba
az ujs6gfr6ssal, amire j61 haszn61hato
publik616si forum volt a tortenelem
tanszek di6klapja. Az elso studium

.~. egyike helytortenettel foglalkozott, az e
kurzust lez6ro dolgozat soran kotelezte el magat a helytortenet-fr6s mel
lett. Ott es akkor dontotte el, hogy szolg6/ati he/yein meg fogja ismerni
az adott telepUies multj6t, jelenet, jovojet. Kdnyvt6rosi vegzettsege is - no
meg, hogy kfv6ncsi ember - osztOnzi egy-egy helyseg jobb megismerese
re, az ismeretek rendszerezesere es megoszt6s6ra. Kerem a kedves olvaso
kat, fogadj6k szeretette/ al6bbi cikket, melyben egy kicsit a gyomai es az
endrodi h6soknek is emleket 6//ft.

1I0rszagomban mennek a katomik" avagy
szaz eve tort ki az elsa vilaghaboru .

Dr. Varju L6szlo

1.resz

,Orszagomban mennek a katomtk.•:
Szukebb piltriamban, Szegeden, 2013. okt6ber 31-e es novem

ber 3-a kozott rendeztek egy kiallftast, ,Az 1. vilaghaboru kegyeleti
es hadi kiallftasa' cfmmel. E kiallftasnak nem titkolt szandeka volt az
emlekezes, mert a jov6 evben emlekezunk a Nagy Haboru kitOrese
nek 100. evfordul6jara. A kiallitast a szegedi 46. kozos gyalogezred
kuzdelme ihlette, de emleket kivant allftani a harcolo felek - legyenek
azok szovetsegesek vagy ellenfelek - szamara. (A 46. gyalogezred ,ro
kona' a gyomaiakat es endr6dieket magaba foglalo bekescsabai 101.
es a debreceni 39. gyalogezrednek. A rokonsag alatt azt ertem, hogy a
101., a 39, a 46. gyalogezredek aTemesvar kozponttal mukod6 7. had
test hadrendjeben szerepeltek.) Itt fogant meg bennem a gondolat,
hogy szereny eszkozeimmel, de a gyomai es az endrOdi h6soknek is
emleket tudnek allitani.

Magyarorszag 6riasi veraldozatokat hozott, erejen feluli vallalaso
kat adott e haboru gy6ztes kimenetelehez. Ezt az oriasi valla last leg
jobban mutatja az, hogy a Nagy-Magyarorszagr61 bevonultak szama
3 milli6 382 ezer volt, de hozzilteszem, ez a szam a frontszolgalatot
teljesft6k szama. A hadiuzemekben, a banyakban es a nepfelkel6 ezre
dekben (akik a hadi szolgalat al61i mentesseget kaptak, a hadifoglyok
6~zese, kiserete volt a feladatuk ... de sokszortuntettek ki magukat - f6
leg a Haboru vegen - a harcokban) 800 e"ren teljesftettek szolgalatot,
kuzdelmuk sokszor ideg6rl6bb volt, mint a frontvonalakon harcol6ke.
A mai Magyarorszag teruletere vetitve a vesztesegek 6riasiak. Az 1927.
evi Statisztikai Kozlony 7. szama tartalmaz erre vonatkozo elborzaszt6
adatot: 739.600 f6! Javakorabeli, aktiv koru emberek, ez meg a mai la
kossagszam idejen is jelent6s szam, hilt meg az 1920-as 7 mil1i6 900
ezres osszlakossaghoz kepest (ha elkepzeljuk az aktiv koruak szamilt,
az arany meg borzaszt6bb lesz)! Es mennyi testileg, lelkileg megrok-

. kant ember kerult ki abb61 a pokolb61 ... jobb nem is bele gondolni.
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Marsine Giricz Erzsebet
A Gyomaendrodi KDNP Alapszervezet titkara

Koszonet az t%-ert!Gyomaendrodi KDNP Varosi Szervezet Iroda
megnyit6ja

A csendes keddi delutanon kocsik tekintelyes sora gyiilekezett
Dinya Laszl6 Apponyi uti haza elOtt. A jar6kelok kivancsian neze
gettek, nem tudtak mire velni a szokatlan forgalmat.

Az ok: A Gyomaendrodi KDNP Alapszervezete irodat nyitott
az OrszaggyiiIesi Valasztasokat megelozo egy h6napra, aho] egy
reszt a FIDESZ-KDNP kepviseloire a TAMOGATOI ALAIRAS
GyuJT6 IVEKRE gyiijtiink alairasokat, masreszt minden valasz
tassal kapcsolatos kerdesben informaci6val szolgalunk.

Az irodat Dinya Laszl6 vallalkoz6, a Corvo Bianco tulajdonosa
bocsatotta rendelkezesiinkre ingyen egy h6napra, ez a haza melletti
kiilona1l6 Ids epiilet, ami valamikor cipoboltkent mukodott. Mun
katarsaink minden delutan 15.00 es 17.00 6ra kozott, piaci napokon
(kedd es csiitortok) delelott 9.00 es 11.00 6rll kozott is allnak az
erdek1odok rendelkezesere.

Az iinnepelyes megnyit6ra meghivtuk az irott es elektroni
kus sajt6 kepviseloit is, valamint a KDNP Bekes Megyei elnoket,
SzebelIedi Zoltant, es Mucsi Andras Megyei Elnoksegi tagot, a
Bekes Megyei Kepviselo Testiilet Alelnoket, Varfi Andras Pol
garmester Urat es Lehoczkine Timar Iren kepviselot, aki nem
mellesleg a helyi KDNP tagja is egyben, ezenkivLil vallalkoz6kat es
KDNP alapit6 es uj tagjait. ZsUfolasig megtelt a helyiseg.

A KDNP egy bo h6napja ugy dontott, hogy a vaJasztasok sike
renek tamogatasara, elokeszitesere egy ottagLI bizottsagot valaszt,
Idegeszitve a tisztsegviselok1<el (UngvOlgyi Janos elnok, Marsine
Giricz Erzsebet titkar es SzabO Zoltanne gazdasagi vezeto), igy
nyolean osztozunk a tennival6kon, es a bizottsag elnokenek Dr.
Varju Laszlo KDNP tagot valasztottuk

Az iinnepseg a Himnusz elenek.lesevel kezdodott, ezt koveto
en Czank Gabor plebanos ur felszentelte az irodat, es aJdast kert a
benne tevekenykedok munldjara. Majd Ungvolgyi Janos elnok ro
vid koszontCSje kereteben bemutatta Dr. Varju Laszlot, a vaJasztast
elokeszito bizottsag elnoket, es atadta neki a sz6t. 6 rovid bemu
tatkozasaban elmondta, hogy munkaja miatt 20 evet Amerikaban
elt, de hazavagyott es a kovetkezo 20 evet endrodi sziiletesu leven,
aki gyermekkorat is itt elte Ie, itt szeretne tolteni. Peldakepkent hi
vatkozott Vaszko Andrasra, aki Kis PaJ tanar ur mintegy ket h6
napos alapit6 elnoki tevekenyseget kovetoen a. KDNP elnoke lett,
ezt a tisztet sok even at megtartotta, es rna is Orokos Tiszteletbeli
Elnokiink, akire tisztelettel es szeretettel hagyatkozunk minden je
lentosebb dontesiinkben. Elotte, mint Dr. Varju Laszl6 megjegyez
te, mindannyiunk szeretett "Bandi bacsija" is evtizedeket Ame
rikaban elt, es 0 peldakepnek teldnti, 0 is igy szeretne szolgalni a
KDNP-t, es varosunkat.

Ezt kovetoen Szebelledi Zoltan elnok ur (aki egyben Ujkigy6s
polgarmestere) mondott rovid koszontot, melyben meghatarozta
a KDNP szerepet a politikaban, hangsulyozva, hogy ez a keresz
tenyseg felvallalasar61 sz61, a Keresztenydemokracia es a kereszteny
ertekrend megorzeserol, es felhivta figyelmiinket, ma a KDNP az
egyetlen tortenelmi es vilagnezeti part, akinek j6 szovetsegese a
FIDESZ.

Mucsi Andras, aId a Bekes Megyei Kepviselo-testiilet alel
nOl~e, s mint ilyen, Danko Bela Valasztokeriileti Elnok Or mun
katarsa, ramutatott, hogy a plakaton - ami kicsiben a sz6r61ap - a
KDNP van e!ol es utana a FIDESZ. Amint mondotta, ez nem ve
letlen, mert a FIDESZ ugyan a j6val nagyobb gyiijtopart, de mint
"nagy Testvernek, etikai kerdesekben el kell fogadnia, ha a KDNP
eligazitast nylljt, amilyen pI. a csaladok vedelme, a homoszexmlli
sok hazassagkotesenek elutasitasa, a magzatvedelem, a csaladi ad6
zas stb.

KLilon meltatta meg Helyi Szervezetiinket, mely mindig eta
lonkent szolgaJt, a megyei szervezetek kozott, mely elsokent vitte,
es mentette at a kereszteny ertekeket a1<.kor, amikor Giczi Gyorgy
torvenytelen megvaJasztatasat kovetoen egyontetiien kileptiink a
partb61, Azert, hogy ne sz6r6djunk szet, mindannyian azonnal be
lepti.ink az MKDSZ-be (ami a KDNP Kulturalis Civil Szervezete,
es a part torvenyes lljra alakulasa utan elsokent leptiink vissza zasz
16vivokent, igy atmentve a kereszteny ertekeket.

Az iinnepseg befejezesekent egyi.itt elenekeltiik a "Boldog Asz
szony Anyank"-at, kerve a Szuzanya aJdasat munkankra. Szep es
felemelo iinnepseg volt!

Az alabbi gyomaendrodi civil
szervezetek koszonik az eddigi
j6indulatot mindazoknak, akik
ad6juk 1%-aval korabban is ta
mogattak alapUvanyukat, egye
siiletiiket. Reme/ik es kerik, az ez
evi tamogatast is. (2013. hi /ista
alapjan) Ha valahol valtozas tOr
tent volna, kerjiik, ertesitsek a
SzerkesztOseget!

Endrodi Szent Imre Egy
hazkozsegert Kozhaszmi AIa
pitvany, celja az egyhazi temetak
karbantartasa, ujra megnyita
sukkal kapcsolatos koltsegek fe
dezese, a templom belsa felujita
sanak tamogatasa.

Adoszam: 18380761-1-04.

Szent Gellert Keresztje
Egyesiilet, celja a Szent Gellert
Katolikus Altalanos Iskola es
Ovoda tamogatasa.

Ad6szam: 18389980-1-04

Endrodiek Barati Kore
Egyesiilet, celja a hagyomanyok
apolasa, az elszarmazottakkal
val6 kapcsolattartas.

Ad6szam: 19182030-1-04.

Elet Masokert Kozhasz
nu Egyesiilet, celja a raszorul6
gyermekek es felnattek segitese.
tamogatasa.

Ad6szam: 18384215-1-04

Honismereti AIapitvany,
cClja a helyi hagyomanyok meg
arzese, publikaJasa, az Endradi
Fiizetek, stb.

Ad6szam: 19056274-1-04

Hittel a Holnap Ifjusagaert
Alapitvany, celja a Szent Gellert
Katolikus Iskola tamogatasa.

Ad6szam:18372276-1-04

Cukorbetegek Gyomaend
rodi Klubja, celja a cukorbete
gek oktatasa, segitese.

Ad6szama: 18378272-1-04

Onkentes Tiizolt6 Egyesii
let Kiemelkedaen Kozhasznu
Egyesiilet cClja az elet es vagyon
vedelme varosunkban es kor
nyeken.

Ad6szam: 18371608 -1-04.

Hallhat6 Hang Alapftvany,
celja a zeneiskola hangszerallo
manyanak gyarapitasa.

Ad6szam: 18379383-1-04

Gyomaendrodi Varosi
Sportegyesiilet, celja a helyi if
jusagi es labdarug6 sport tamo
gatasa.

Ad6szam: 18370827-1-04.

Oregszoloi Gyermekekert
Alapitvany, cClja a kiilteriileten
felnova hatranyos helyzetli gyer
mekek kozep es felsOfoku tanul
manyainak tamogatasa.

Ad6szam: 18376184-1-04

Selyem uti 6vodaert Ala
pitvany celja az 6vodas gyer
mekek kirandulasainak tamo
gatasa, az 6vodai felszerelesek
szinvonalanak javitasa.

Ad6szam: 18379778-1-04

Kines Az Eleted Kozhasznu
Alapitvany, celja a Gyomaend
radon fogyatekkal Clak segitese,
a Gondozasi Kozpont ez irany6
tevekenysegenek tamogatasa.
felszereleseinek javitasa.

Ad6szam: 18386932-1-04

A Napsugal' Ovodakert
Kozhasznu Alapitvany, celja a
Szabadsag uti es a Fa ut 85 sz.
alatti 6vodak gyermekeinek ta
nulasi, jatszasi felteteleinek job
bitasa, az 6vodak targyi felWele
inek javitasa.

Ad6szam: 18386248-1-04

Templarius Alapitvany ta
mogatja a "Segitsiink a raszoru
16 gyermekeken!" j6tekony celu
adakozast. Ad6szam: 18856617
1-04

Gyomaendrodi Mentoala
pitvany: cClja a mentoallomas
berendezesenek, felszerelesenek
es a mentestechnikai eszkozok
nek a bOvitese.

Ad6szam: 18376713-1-04

Mozgaskorlatozottak es
Hadirokkantak; Gyomaendrodi
Egyesiilete

Egyesiiletiink szamara na
gyon fontos beveteli forrast je
lent az SZJA 1%-a, ebb61 tudjuk
mukodesiinket finanszirozni,
celjainkat, programjainkat meg
val6sitani.

Ad6szam: 19057134-1-04

R6zsahegyi Iskola
alapitvanyai:

A R6zsahegyi 'Iskola Diak
jaiert Alapitvany az iskola tanu
16inak es tanulokozossegei!lek
tamogatasara szolga!. (Tanul
manyi versenyek nevezesi dija,
utikoltsege, nyelvvi,z.s~a dijak,
tanulmanyi kirand111a~ok, kul
turalis tevekenysegek, rendez
venyek.) Az alapitvany kozre
mukodCsevel kesziilt el a Hasok
teren es a ligetben leva jatsz6ter.

Ad6szam: 18390162-1-04

A R6zsahegyi Kalman Di
akspol't Egyesiilet az iskolaban
foly6 sporttevekenyseget tamo-
ga9a. .

A befoly6 tagdijakb61, paJya
zati forrasb6l sporteszkozoket,
felszereleseket vasarolunk, illet
ve a nevezesi dijakat. utikoltse
get finanszirozzuk.

Iskolank kival6 sportered
menyei tobbek kozott az egyesii
let tamogatasanak koszonhetak.

Ad6szam: 18387139-1-04
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Az en cse dorsort"z 79. evfordulo-ara
Az endr6di csend6rsortuz tbrtEmetet mar feldolgoztak, az

esemenyr6/ kiadvany is jelent meg az 1970-es evekben. A
halalos goly6k a helyszfnen het ember eletetbntottak ki es a
sebesOlesekbe kes6bb meg negyen belehaltak. A sZbrnyu tra
gedia megrazta az egesz orszagot. Az aldozatok csaladtagja
inak egesz eletet megnyomorftotta az Melmetlen verengzes.
Az endr6di szajhagyomanyban tbbbfele valtozat terjedt es ter
jed ma is'arr61, hogy ki adott parancsot a csend6rbknek arra,
hogy a :tbmegbe 16jenek. Sokan az akkori el6jar6sag tehetet
lensegenek tUlajdonftottak a kialakult helyzetet. S6t meg ma is
hallani arr61 a l<eptelensegr61, hogy az endr6di plebanos, Cser
nus Mihaly Ibvetett a tbmegbe. Az emberek ertetlensege sok
lehetetlen dolgot kepes terjeszteni. Azonban a szemtanuk nem
nyilatkoz,tak - meg azok sem, akik lathattak a csend6rbket a
Ibvesek el8tt -, hogy mi kesztette oket a borzaszt6 verengzesre.

De megis volt egy szemtanu, aki hitelesen tudott nyilatkoz
ni az esemenyr61. 0 Papp Zsigmond gyomai gazdalkod6, a
Kisgazdapart helyi szervezetenek az elnbke. Papp Zsigmond
bneletrajzi frasaban reszletesen beszamolt az 1935-bs csend
6rsortuzr61.

Papp Zsigmond mint kisgazda elnbk volt az egyik szervez6
je azoknak a valasztasi nagygyUleseknek, mely el6szbr Kondo
roson volt, majd Endr6dbn kellett volna megtartani. A kondorosi
gyUles elhuz6dott, es a megadott id6pontra nem erkezett meg
a jelblt, Andahazi-Kasnya Bela kisgazdaparti kepvisel6. A kes
ve erkezett politikust a helyi el6jar6sag a gyomaival egyetert

.ve nem engedte a piacteren gyOIekez6 emberekhez sz6lni.
Andahazi es Papp Zsigmond pr6baltak sOrgbnybzni a megyei
szervekhez az erigedely miatt, de sajnos hiaba. Kbzben eldbr
dOltek a fegyverek. Err61 az esemenyr61 idezek Papp Zsigmond
keziratos bneletrajzab61:

"Nagyatadi Szab6 Istvannal szemelyes ismeretsegbe kerOI
tem. Szerette volna, ha kepvisel6i mandatumot vallaltam volna,
de en nem ereztem magam erre megfelel6nek.

A kepvisel6seget akkor en meg regi mertekkel mertem, sze
rintem tbbb es magasabb kepzettseg kell oda. Csak kes6bb
lattam, hogy milyen emberekkel lett kbrOlveve.

Gyoman a titkarat Ze6ke Antalt valasztottuk meg kepvise
16nek. Tobb fz-ben. Egy igazi kijar6 kepvisel6 volt minden na
gyobb kapacltas nelkOI, de azert sokan szerettek.

Utana a Kisgazdapart reszer61 Andahazi I<asnya Bela lett
kepvisel6. Ennek a valasztasakor tbrtent Endr6dbn a sorWz,11
halottal es sok sebesOlttel. Ezen esetnel is lehetett tapasztalni,
hogy milyen kis dolgon mulnak a nagy dolgok.

Ez alkalommal az esetnel jelen voltam mint kerOleti parte1
nok. Mint ellenzeknek minden meg volt nehezftve. Az utols6
partgyulest tartottuk a kerOletben, Kondoroson es Endr6don

majdnem egy id6ben. Kondoroson megnyitottam a gyUl{~st, egy
6ran belOI Endr6don is meg kellett volna nyitni. Ezt meg aut6val
is nehez volt megtenni. Mikor Endr6dre megerkeztOnk, azon a
cfmen, hogy elkestOnk, nem engedtek a gyulE§st megtartani. A
vita ket perc miatt volt, ez is a radi6 es a torony6ra ideje miatt
merOlt tel. Val6szfnuleg a torony6rat el6bbre vittek.

Ez termeszetesen a hat6sag reszer61 rosszakarat volt. Eh
hez jarult kes6bb a veletlen szerencsetlenseg. Az bsszegyult
kbzbnseget a kozsegMza udvarar61 a csend6rbk kihajtottak a
kbzseghaza el6tti piacterre.

Kbzben megerkeztOnk a jelblttel, aki ebben nem nyugodott
meg - marmint a gyules letiltasaban. Tavirati uton a belOgymi
niszterhez fordult engedelyert. Felsz6lftotta a kozonseget, hogy
varjanak nyugodtan, az engedelyt meg fogja kapni.

A kbzbnseg csendben a legnagyobb nyugalommal varako
zott. Kasnya az aut6jan alit kbzvetlen a kbzseghaza bejarata
Mil, en az aut6 bal els6 sarMny6hoz voltam tamaszkodva es
beszelgettOnk. A csendorbk a jardan alltak t6IUnk 4-5 meter
nyire, sulyba tartott fegyverrel. Csak az arok volt kbzottOnk. A
kbzonseg t610nk jobbra helyezkedett el, a szobor kbrOI alltak.
Ismetlem a legnagyobb nyugalommal vartak.

Egyszer az egyik csend6r kezeben elsOlt a fegyver, kbzvet
len el6ttem, meg azt is megfigyeltem, h»gy a goly6 az arok
partba fur6dott. Erre a tbbbi csend6r is elkezdett Ibvbldbzni, de
nem az arokpartba, hanem a kbzonsegre. A kozonseg futott ki
merre tudott. Mar j61 elfutottak a szobron is tul, de a Ibvoldozes
meg tartott.

En nagyon meglepodtem, de mindenki. T61em jobbra allott
egy asszony, az felem hanyatlott, megsebesOIt. Kasnya az au
t6ban allva, a csend6rbket bkbllel fenyegette, szidta 6ket, le
hordta 6ket gyilkos bitangoknak. Att61 tartottam, hogy a csend
orbk sortuzet eresztenek reaja, akkor pedig en sem menekOlbk
meg, mert a hatam megett allott. Vegre a 16vbldbzes megszunt.
Az asszony is elWnt mellolem, mire gondolkozni tudtam. A kbz
seghaza kapuja kinyflt, es hordagyakat hoztak ki, akkor neztem
a szobor fele es lattam, bizony sokan hemperegtek a fbldbn es
jajgattak.

A kbz6nseg teljesen artatlan volt. A valasztasnal is kiWnt a
kbzbnseg ell<eseredese, aki eddig nem akart meg az is az el
lenzekre szavazott. Kasnyat is bantotta az egesz dolog, al<kor
melegibe sok mindent IgM, de I<esobb alig tett valamit."

Az endr6di csendorsortuz 79. evfordul6jan, marcius 20-a
utani els6 vasarnap (marcius 23-an 17 6rakor a Szent Imre I<a
tolil<us templomban) szentmisevel es az ernlekmunel I<oszoru
zassal emlekeztOnk az aldozatol<ra.
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PAPP Zsigmond levelez6 (fogalmazvany) fUzeteb61

Az id6sebb korosztalybeli 0lvas6k k6z01 talan meg emlekeznek
tobben arra, hogy hajdan "vallalkozassal", Ozlettel foglalkoz6 em
berek (gazdalkod6, iparos, keresked6) elebb egy fOzetben leirtak
leveleik fogalmazvally,H es majd innen tisztaztak, masoltak Ie az
eikOIdend6 levelet. Nagyapam - G. Nagy Laszl6 - is vezetett ilyen
fOzetet meg az ajanlott levelek felad6vevenyet is beragasztotta
mellekletkent. Papp Zsigmond leveleza fOzete - hala Istennek! 
megmaradt, s igy ebb61 szeretnek valogatast k6zreadni. Egyuttal
szemleltetve a stilust, mely mint tudjuk, "... maga az ember".

;,Ipari Tanfolyamok Orszagos Vezetasege
Budapest '\
VIII. Nepszinhaz utca 8. sz.
AI6lirott azon keressel fordulok a Nagysagos Vezet6seghez,

hogy nalunk Gyoman ujabban a gazdalkod6 tarsaim k6reben a
traktor kezeles es vezetes irant rendkivOI nagy erdekladessel van
nak, ezert tisztelettel kerem, szfveskedjenek Gyoman egy kizar6..
lag csak traktor kezel6 es vezet6 tanfolyamot tartani, eddig 50-60
szemely Jelentkezett, ezek nagyobb "eszben mind kezdak gepszo
vetkezet tagjai, kisgazdak es gazdasagi alkalmazottak. Szives er
tesitest kerek, hogy remelhetjOk-e ezen tanfolyam megtartasat es
az ezzel kapcsolatos felteteleket is k6z61ni vagy esetleg szemelye
sen felmenjek Pestre es mikorra? A tanfolyam a mi szempontunk
b61 februar h6ban vagy marcius elsa fele volna legalkalmasabb.

Szives valaszukat varva
Papp Zsigmond sk.

Gyoma, 1945. december 29-en"

"MOLNAR Sandor gyomai kozsegi v. B. eln6kenel<
Gyoma, Rak6czi u. 14. (Megjegyzes: ez a mai 2013. november

3D-an megnyitott emlekhaz)
Tisztelettel kerem, hogy az On altai igenybe vetl hazamert ed

dig meg haszonbert nem fizetett nem kaptam ("nem fizetett" athlJz
va). Sziveskedjen 1953. julius h6 15-tal az igEmybe vett ingatlanert
ettal a napt61 szamitva - havi 70 Frt. - 8 havi 632 fri.-ot megfizetni,
1954. marcius 15-ig.

Gyoma, 1954. marcius 15.

Nem lett elkuldve." (megj.: val6szinu lebeszelh~k a level elkOI
deseral, a nagyobb nyugalom kedveeri.

"Gyomai Jarasi Tanacs V. B. I. sz. PenzOgyi Osztalya Gyoma
AI61irott tisztelettel jelentem, hogy Rak6czi ut 14. sz. hazamban

1953. julius h6 15-t61 Molnar Sandor kozsegi v. B. elnoke lakik, de
eddig semmi haszonbert nem fizetett. A lakas ket kOlon bejarattal,
all 3 szoba, 3 konyha, 3 kamra, 1 pince es 1 istall6b61, s az egeszet
egyedOllakja. A mult evi hazad6m 948 frt. volt. Ennek megfelel6en
legkevesebb havi 79 frt.-ot lakbert kerek, vagyis az elmult 9 h6ra
711 frt.-ot. Tekintettel ezen hazon kivOI semmi ingatlan vagyonom
semkeresetem nincs, 66 eves vagyok, magam is mas hazaban
lakom.

Keresem teljesiteset kerem.
Maradok tiszteletlel
Papp Zsigmond sk.

Gyoma, Vorosilov ut"
(megj.: ma Kisret utca 26.

"Horvath fabir6 es Polanyi
1944. marcius h6 15-en ejjel Horva\h jarasi f6szolgabir6 es

szukebb k6ru tarsasagaban voltam az Uri Kaszin6ban. Egyszer
ejfel korOI a fabir6nak eszebe jutott, hogy hoi van a katonaja, Po
lanyi? Mondtak neki, hogy kint var - behivtak - fabir6; maga meg
itt? Meg igen, felelte! Menjen szepen haza es fekOdj6n Ie, kapta a
parancsot, erre az oreg Polanyi katonasan 6sszeOtotte a bokajat,
tisztelgett, aztan pedig minden gondolkodas nelkOI kezet nyujtott a
f6bir6nak Uelzem, a f6bir6 nyujtotta kezet) j6 ejt oregem, aludjon
j61 - felelte a f6bfr6. .

Ez senkinek sem tOnt fel, csak nekem, de j61 esett. Igen! En
mar tobb f6bir6i es fOispani ebedeken Yettem reszt, amit ott lattam,
soha sem hittem volna, h99y a fenti eset nalunk magyaroknak is
bek6vetkezhet. Egy kis "Eszaknyugat" epiz6d bar jobb temp6val

haladnank ezen a teren."
(Eszaknyugat alatt Zsiga bacsi nyilvan a skandinav orszagok

ban div6 tarsadalmiallapotokra gondolt, nevezetesen Daniara,
amelynek kozallapotait jobban ismerte.)

"G. Szab6 J6zsef egyik kepvisel6 valasztasnal penzt kM a sze
repleseert, kocsi fuvardijat, mert neki att61 fog fOggeni a csaladi
bekeje.

Ugyan6, mint az eZllstkalaszos gazdak elnoke, egy alkalommal
elment az Orszagos Kozponti Hitelsz6vetkezethez megkoszbnni a
sz6vetkezet ajandekal. Es pedig a kbvetkez6 szavakkal: nagyon
szepen megl<6sz6njOk az ajandekot az igazgat6sag minden egyes
tagjat61, csak att61 nem, aki ezt indftvanyozta, vagyis t6lem, mint a
sz6vetkezet eln6ket61."

"Kner Imre fia Mihaly nalam volt 1944. marcius 6-8n szejjel nez
ni a muhelyemben. T6bbek k6z6tt meglatta SINKA Istvan szobrat
es kerdezte: megerdemli-e ez az ember, hogy i1yen szep szobrot
csinaltam r6la? Igen! - mondottarn, mert van j6nehany igazan szep
verse, de legtobb resze papfrkosarba val6, jegyezte meg Kner Mi
haly." (megj. Sinka Istvan: "Fekete bojtar vallomasai" c. ket k6te
tes konyve bizonyos k6rben ellenerzeseket valtott ki. Az igazsag
fajdalmas, s elviselni nehez. Valamint a "Deneverek honfoglalasa"
c. muve is igen indulatos erzeseket valtott ki "urban us k6r6kben".)

K6zreadja: es. Szab6 Istvan

Okumeniku5 ii aora a karpataljai magyar testverekert

Marcius 11·en, kedden delutan okumenikus ima6rat tartottunk
iskolank kapolnajaban a I(arpataljan el6 magyar testvereinkert es a
bekeert. Czank Gabor plebanos urat es Papp Tibor lelkesz urat kertem
meg az ima6ra vezetesere. Nagyon j6lesett, hogy felkeresemre azonnal
igennel valaszoltak. Plebanos ur egy pali levelreszletet olvasott fel es
imadsaggal keszOlt, lelkesz ur pedig egy evangeliumi reszt valasztott,
amely igehez magyarazatot is fUzott. Maga az esemeny hiradasa eddig
tartana, de amiert itt nem fejezhetem be: harem olyan momentumot is
fontosnak tartok megemliteni, amiert err61 erdemes beszelni. Egyreszt
azert, mert rendkivul ertekes embereket ismerhettem meg Karpatal
jan, szukebben Beregszaszon; olyan embereket, akik a jelenben elnek,
megsem ragadja el 6ket a vilag hfvsaga. Olyan emberek ok, akiknek a
feje felett nemcsak"ugy" elhalad az id6, hanem igencsak segit6keszek,
j6indulatuak, osszetart6ak. Olyan emberek 6k, akik kozott megtanul
hattam, hogy a magyar Himnuszt ugy is lehet szfvb61 enekelni, hogy
kozben a meghatottsagt61 konnycseppek szoknek a szemembe - mas
kerdes, hogy lassan masfel evtizede tanitom a Himnuszt diakjaimnak
irodalmarkent es enekelni is, de igazan Karpataljan ereztem at, mit is
jelent buszken felvallalni magyarsagomat. Ugyanakkor hiaba kapnak
keves fizetest, megis felel6sen gondolkod6 emberekr61 beszelhetek,
akik egyrnason a kevesb61 is szivesen es orommel segitenek. Egyetlen
esetet emlitek csak meg. Kb. masfel eve egy 40-es evei elejen jar6 ked
yes ismerosomnek eletment6 mutetre vblt szuksege, amit csak Debre
cenben tudtak elvegezni. 3 napjuk volt az embereknek masfel milli6
Ft-ot osszeadni - mondanom sem kell, hogy a mutet sikerult. Ha bele
gondolok, hogy az atlagember kb. 30.000 Ft-ot kap nyugdijkent, avagy
egy bir6sagi tolmacs is nagyjab61 ennyit keres havonta, akkor ez na
gyon szep teljesftmeny. Termeszetesen veget nem er6en sorolhatnam
megelt tapasztalataimat a beregszaszi ismer6seimr61, barataimr61. ..

A masik momentum, amiert nem lehet nehany mondattal elintezni
ezt acikket: annyira kivalo volt az osszhang, mintha. minden egyes per
cet el6re megterveztUnk volna - ezert kulon is szeretnek koszonetet
mondani plebanos urnak es lelkesz urnak.

A harmadik momentum: kb. 20-an vettunk reszt:az ima6ran - sza
momra is meglepetes volt, amikor azt lattam, hogy kollegaim a napi
felel6ssegteljesen vegzett munkat kovetoen is szannak idat egy nemes
ugyre. Nagyon szepen koszonom!

Oszinten hiszem es remelem, hogy imaink meghallgatasra talalnak
es a J6isten aldasa kiseri karpataljai testvereinket es az imadsagban
resztvev6ket is. Deo Gratias!

Lukacs Laszlo
igazgat6
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* barkaszenteles, passio
** feltamadasi kormenettel
*** hllsvcti etelszentelessel

Nagybojti lelkigyakorlat

Gyoma:
aprilis 9-10 (szerda, csiitortok) 16 ora

Vezeti: Ft. Szakd1y]6zsej, szabadka-kertvarosi ph~banos

Endrod:
aprilis 9-10-11 (szerda, csiitortok, pentek) 18 ora

Vezeti: Ft. Szakaly J6zsej, szabadka-kertvarosi plebdnos

Hunya:
aprilis 7-8-9 (hetfO, kedd, szerda) 17 ora

Vezeti: Ft. B16sz Attila csanddapacai plebdnos

A Nagyhet es Husvet liturgiaja templomainkban
2014. aprilis 13-21.

Endrod Gyoma Hunya

Aprilis 13. Viragvasarnap 9*,18 11* 10*

Aprilis 14-15-16. NagyhetfO, 18
Nagykedd, Nagyszerda: Jere-
mias siralmai

Aprilis 17. Nagycsiitortok, /8. 16 18
utolso vacsora miseje, szentseg- '..
imadas "", ..

Aprilis 18. Nagypentek
keresztut 9 15.30 17.30
az Or szenvedese· 18 16 18

Aprilis 19. Nagyszombat
Adoracio a szentsirnaJ 9-18 9-16 9-18
Vigilia, feltamadas 18** 16** 18**

Aprilis 20. Husvetvasarnap 9***, 18 11 *H 10***

Aprilis 21. Husvethetfo csak 9 11 10

Timar Anita

es Gary

Coburn

marcius 15-

en kotott

szentsegi

hazassagot

az endr6di

katolikus

templomban.

Eletiiket

kiserje Isten

b6seges aldasa!

Fulop Zoltan

Marcius 16-an, a nemzeti unnepet kove-
;::;' t6en elkezd6dott a 2013-2014. evi labdaru

g6-bajnoksag tavaszi szezonja. A harom es
fel h6napos bajnoki szunet utan felfokozott
erdekl6dessel varta a rajtot mindenki. A teli
felkeszu/es a/att kemeny munkat vegzett a
csapat a bajnoksag kezdeteig. A beterve
zett edzesmunkat elvegeztek, a kedvez6 teli
es kora tavaszi id6jaras is segftett ebben a

(iJ~munkaban, a tervezett edz6merk6zesek is
,"",. mind megrendezesre kerultek.

Ajatekos keret nehezen alit ossze, sajnos
ismet tobb~ll-·tavoztak. Volt, aki uj klubot keresett, volt aki kul
fOldon valla1t munkat, es sajnos serules~kis tizedeltek.a keretet.

Az erkez6k, fiatal igen ugyes jeltek9sok, akik segits~gere le
hetnek a csapatnak a szezon el6tt megfogalmazott cel6k eler~

seben. Sajnos azonban szuk a keret, ez a kes6bbiekben, a baj~

noksag vege fele okozhat majd gondot. . ~
A bajnoki rajt hazai merk6zessel indult, ahol gy6zelmet var- •

tunk, dontetlen lett bel6le. A masodik fordul6 vereseget hozott,
pedig nagyon j61 kezdtLink, de a vegere a figyelmetlenseg meg
bosszulta magat. .. '

Az eddig lejatszott merk6zesek eredmenyei:

Elkezdodott a tavaszi felev a labdanigoknal

2014.03. 16. Gyomaendr6di Fe - Csabacsud SE 2: 2
G.: Lakatos E., Toldi B.
lfi.: 1: 2 G.: Putnoki T.

Er6s szelben, de ezt leszamitva tavaszias id6ben kezd6dott a
tavasz els6 hazai bajnoki merk6zese. A merk6zes kezdetet61 ta
mad61ag lepett fel csapatunk, de az ellenfel sem feltartott kezzel
kezdte a meccset. Tbbb helyzetet alakitottak ki a csapatok, a fel
id6 kozepen ket perc alatt el6bb a vendegek, majd a hazaiak sze
reztek g61t. Ezt kovet6en is tamadasban maradtak a hazaiak, es
a felid6 vegen buntet6b61 a vezetest is sikerult megszerezniuk.
A vendegek ved6jet raadasul a jatekvezet6 ~iallftotta. A szunet
utan is hazai tamadasokkal folytat6dott a merk6zes, az els6 ne
gyed6raban tobb nagy helyzet is ad6dott, amelyekkel eld6lhe
tett volna a merk6zes a gyomaendr6di csapat javara. Az ellenfel
atveszelte ezt a szamara nehez id6szakot, a felid6 kozepen egy
lepattan6 labdab61 g61t szereztek es kiegyenlitettek a merk6zes
allasat. Mivel tbbb g61t mar egyik csapatnak sem sikerult szerez
nil dontetlennel zarult a talalkoz6. A hazaiak nem tudtak kihasz
nalni a tobb mint egy felid6nyi emberel6nyt.

2014.03.22. OH. Rak6czi Vasas SE - Gyomaendr6di FC 4: 1
G.:Toldi B.
lfi.: 4: 0 G.:--

Kedvez6 id6 es j6 palya fogadta a csapatokat. A vendeg Gyo
maendr6d batran kezdett t6bb veszelyes tamadast is vezetett
a merk6zes elejen. Egy ilyen veszelyes tamadast a hazaiak csak
szabalytalansag aran tudtak megallitani a buntet6 teruleten be
luI. A jogos tizenegyest Toldi Balazs ertekesftette. A g61 felrazta
a hazaiakat es kiegyenlit6dott a merk6zes. A hazaiak is buntet6
hozjutottak, de a vendeg kapus biztosan harftott. A felid6 vegen
azonban egy szepen felepftett tamadas mar g61t eredmenyezett,
igy egyenl6 allasnal kovetkezett a szunet. A masodik felid6 is ki
egyenlitett jatekkal indult, mindket oldalon voltak helyzetek. fA
hazaiak ismet buntet6hozjutottak, de a vendeg kapu5 ismet ha
ritott. Az Oroshaza atvette a jatek iranyftasat, tobb helyzete volt,
amib61 ismet g61ra valtott egyet es mar naluk volt az el6ny. A
merk6zes utols6 tfz perceben a vendegek vedelme konnyelmu
en jatszott, a hazaiak ismet buntet6hoz jutottak. A harmadikat
mar ertekesitettek. Az utols6 percekben a teljesen szetes6 ven
degvedelem ismet g61t ajandekozott a hazai csataroknak. Ezzel
nagyaranyu vereseg lett a vege, hiaba haritott ket buntet6t a
gyomaendr6diek kapusa.
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Dr. Macsari Judit

Forrasok: Dr. Albert Schalle: A vizgyogyaszat ABC-je
hu. wikipedia. org/wiki/Sebastianj(neipp
www.kneipp.hu/sebastian_kneipp.php?shop=out

Kedves O/vaso! Az e/ozo, Kneipp-fe/e
vizgyogyaszatro/ sz% irasaimat teljesebbe
kivanom tenni, ezert ebben a temat zaro Ltj
sagcikkben a vizze/ va/o gyogy£tas tdrtene/
mebe engedek egy ravid bepillantast es ezzel
osszefiiggesben a modern vfzgyogyaszat a/a
pftojanak, Sebastian Kneipp eletenek nehany
je/entOsebb allomasaro/ irak.

Sebastian Kneipp

\,

Egeszsegrol-betegsegrol
gyermekekent Stephansried faluban. Apjat segitve kemenyen kellett
dolgoznia. Mar kora ifjllsagaban vagya az volt, hogy lelkesz legyen.
Szamos plebanian palyalOtt, azonban sehova sem vettek fel. 18 eves
koraban elhagyta a sziil6i hazat es sok kLizdelem utan megismerke
dett csaladjanak tavoli rokonaval, Dr. Merkle kaplannal, aki felismerte
kepessegeit es hajlando volt tanitani. Dilingenben vegezte el a gimna
ziumot, majd a miincheni egyetemen folytatta teologiai tanulmanya
it. A sok nelkiilozes miatt megrendiilt az egeszsege, es meg dilingeni
akademikus koraban tlid6bajt szerzett. Tobb orvos kezelte, de bajat
a tudomany akkori allaspontja alapjan gyogyithatatlannak tartottak.
Kneipp mar a kor utolso stadiumaban volt, eklwr keriilt kezebe Johann
Sigmund Hahn "A hideg viz gyogyerejer61" irott konyve. A konyv ha
tasara elhatarozta, hogy rovid fiird6ket vesz a jeges Dunaban, majd
otthon folytatta a fiird6zest. A hidegviz-kura alkalmazasaval ismet tel
jesen egeszseges lett es uj eleter6t nyert. A miincheni Georgianumban
folytatta hideg vizes kezeleseit es alkalomadtan diaktarsain is segitett

A vizet gy6gyito celokra mar a legregibb nehany bantalom eseten. Kneipp elkezdte kezelesi modszeret paci
id6kben is felhasznaltak, a legkiilonboz6bb enseken is alkalmazni, akik azert jottek hozza, mert az on'osok nem
akut es kr6nikus betegsegek gy6gyitasa- tud!ak rajtuk segiteni, vagy nem volt penziik arm, hogy or\'oshoz for

ra es megel6zesere alkalmazzak; a vizkllra a legregibb termeszetes dllljanak. Nehany hivatasbeli al/omas utan 1855-ben Kneipp-et a Bad
gy6gym6d. Az egyiptomiaknaI a vizgy6gyaszat igen magasszinten, worishofen-i dominikanus kolostorba helyeztek. Papi hivatasanak gya
allt, az 6kori Egyiptomb61 terjedtek el az orvosi tanok az akkori mu- korlasa mellett mez6gazdasagi szakkonyvet is irt, es a legkLiionboz6bb
velt orszagokban. Gorog tud6sok jelent6s szemelyisegei Egyiptomba formaju, els6so~ba~ hidegvizes kezelesekkel gy6gyitotta a szegenyeket,
lItaztak, hogy az egyiptomi papi kultura titkait elsajatitsak. A gorog vagy azokat, al<.Jkrol az orvosok mar lemondtak. Bad Worishofenben
Hippokratesza vizgy6gyaszatot tlldomanyos alapokra fektette es "A vizgy6gyaszati intezetet alapitott es 1886-ban megirta els6 konyvet
hideg viz gyogyereje es alkalmazasa" cimu muvevel alapvet6 munkat Mein Wasserkur cimmel, mely gy6gynoveny ismereteket is tartalmaz.
frt. A vizgyogyaszat emHtesre melt6 mestere volt az okorban a bithyniai A konyv hatasara egyre tobb gyogyulni vagyo kereste fel a worishofeni
Aszklepiadesz. Kr.e. 124-ben sziiletett es mint orvos Romaban teJepe- intezetet. Worishofenben rohamosan n6tt Kneipp tekintelye, hihetet
dett Ie. Egy tortenet Augustus csaszar szemelyevel kapcsolatos, es e tor- len gyogyeredmenyeit tudomasul vettek minden orszagban es egov
tenelmi teny a vizkuranak kiilonos tekintelyt szerzett.Auglistus csaszar alatt. Kneipp-nek egy diagnosztizaI6 orvossal naponta 150 fUrd6ven
egyik hadjaratabol betegen tert haza, majbaja volt, azonban a Biroda- deget kellett a rendelesi id6 alatt ellatnia. 1895-ben a worishofeni inte
10m legjobb orvosai nem tudtak rajta segiteni. Lakosztalyat egyaltalan zeteben alkalmazott m6dszerek koze tartoztak a borogatas, a fiird6k, a
nem hagyta el, slilyosbod6 betegsege miatt allapota tarthatatlanna valt. lemosas, a g6z01es, a pakolas es a zuhanyok. Kneipp kllraja tartalmazza
Ekkor egy feJszabaditott rabszolganak hallotta a hiret, aid kiilonleges a viz·, fekv6- es legkurat, de ellatta betegeit tapl<\lkozasi es eletmod
gyogymodjaival nagyon szep eredmenyeket ert el. A gyogymodja hi- va.ltoztatasi tanacsokk~l is. A hatas erdekeben legalabb 1 honapos,
deg viz es kiilonboz6 gyogynovenyek vizes oldatainak alkalmazasab6l mll1dennapos kezelest javasolnak. A gyogyulni vagyok ma is remekiil
alit. Augustus csaszar alavetette magat Antonius Muza gy6gykezelese- mukod6 intezetben lakhatnak a kura idejen. Sebastian Kneipp harom
inek. Hideg vizes leonteseket es gyogyfiivekb61 kesziilt teakat kapott, alapitvanyt hozott letre Bad Worishofenben, mindharom az 6 szande
melyek hatasara rovid id6n beWI meggy6gyult, hamar meger6sodott, kanak szellemeben napjainkban is mukodik es szolgalja a beteg embe
felfrissiilt es megfiatalodott. A csaszar gy6gyulasa Antonius Muzanak rek gy6gyitasat.
tekintelyt, megbecslilest jelentett es a regi R6mai Birodalomban akkor Kneipp szamtalan lItazast tett kiil- es belfoldon, kiti\n6 es kedvelt
hirteJen divatba jott a hidegviz-gyogyaszat. szonok volt. 1897-ben, 76 eves koraban Bad Worishofenben hunyt el.

A XIX. szazad elejeig a hidegviz-kurat nemet, angol es francia or- Ebben az id6ben II. Vilmos csaszar es Bismarck kancellar mellett 6 volt
vosok is alkalmaztak, azonban a hidegviz-gyogyaszat altal<inosan nem a harmadik legismertebb szemely a nemet csaszarsagban. Sebastian
terjedt el. Priessnitz fellepeseveJ lljbol fellendiilt a vizgy6gyaszat. 1799- Kneipp-et szemetyes gyogyitasi eredmenyei motivaltak. Sajat magan,
ben sziiletett, szileziai fOldm(ives volt. Rideg gyogym6dja es hosszu majd betegein alkalmazott vizgyogyaszati m6dszereit megfigyelesei
ideig alkalmazott meger6ltet6 gyogyeljarasa ellenere szep eredmenye- alapjan tovabb szelesitette es kombinalta, igy egy eredmenyes, elettani
ket ert el, igy igen sokan felkerestek Grafenbergben gy6gyulas celjab61. alapokon nYllgvo gyogyit6 es megel6z6 vizgy6gyaszati eJjarast fejlesz
Halala utan Grafenberg elvesztette jelent6seget, mint fiird6hely rna is tett ki, mely a modern medicina szerves resze.
jelentektelen. Id6kozben Priessnitz eleteben a vizgy6gyaszat egy masik
jelent6s kepvise16je jelent meg, aki lenyegesen mas utakon jart.

Sebastian Kneipp nemet katolikus pap, annak a vilaghiru vizgy6gy
aszati modszernek a megalapozoja, amit a modern medicina ma is
Kneipp-kuranak ismer. 1821-ben sZliletett egy bajor tabcs negyedik

A jog kotelesseg nelkiil kivaltsag, a kOtelesseg jog nelkiil szolgasag.

Nehez dolog hitvanyabbnak uralma alatt ,iIlni.

A kezet csak megJogni szabad, elereszteni vetek, ellakni atok.
Egymasba simul6 kezek tartjak ossze az egesz vilagot.

Minden nevelesnek igazsagon kell alapulnia.

csak akkor szabaduljon a bortonb61, ha kiengesztelte a varost,
vagy pedig az okozott l«ir ketszereset teritette meg.

Mennyivel jobb az allatnak, mint az embernek! Az allat az 0 el
lensegeit mar kiilseje utan felismeri.

Szegyenletes dolog, hogy nem tudjuk viszonozni a j6tetteket
ugy, mint a rosszakat.

Onmagat £teli el a biro, ha felmenti a biinast. Az az igazi diadalmenet, ha leigazzuk a /eigazokat.

Ha valaki a kozvagyon megdezsmalasaban ta1<\ltatik vetkesnek, Mint a rozsda a vasat, az irigyeket ugy emeszti eI sajat jellemuk.
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Dr. Szab6 Ferenc
ny. megyei muzeumigazgat6

Ciyula, 2014. januar

Bella Janos verseit forgatva

a beWveto mert en az
azon tUliaknak

elodeim is megfelelni
iparosok es kivanok
szant6vetok
voltak idoben

tortenik
en kepir6 ez is
es beWveto
vagyok mint

szOfogyatkozasra
de mikent ok a sz6tolte
en is a
lat6hatart a telisz6
figyelem

2014. januar 4.

Es nezek a lathataron tuIra...

Bella Janos eleterol, muveszeterol az
EncJr6di Bella Janos elmUlt ev oszen olvashattak utoljara az er-

V,,<ck~, Rnjzok 2()()<l -2014 deklodok. Most legujabb kotetenek bemu-
tat6ja kapcsan talalkozhatnak ismet vele az
irodalmi oldalon. A Varosi I<onyvtarban
2014. marcius 21-en delutan kaphattak
izelitOt verseibol a szep szammal megjelen
tek, rokonok, baratok, ismerosok. I<iallitott
muvei is szerves reszet kepeztek a konyv
bemutat6nak. Elmeny volt hallani Holder
lin Az Clet felen c. koltemeny Bella Janos-i
forditasat magyaruL majd masodik hazaja
nyelven, nemetul (sajat tolmacsolasban),

ahogyan latni - immar a kepzomuveszet eszkozeivel - a nagy nemet
koltO ihlette festmenyt. De feltuntek a gyermekkor visszatero elme
nyei, helyszinei, eIetenek meghataroz6 szereplOi is. Sz6ban es kep
ben. A csalad tehetseges fiataljai kozUI jelen volt Nemetorszagb61
a filmkeszitest tanuI6 unoka, itthonr61 pedig Bela Cireta, aki hege
dujatekaval a muveszetek, kulturak oszthatatlansagar61, egysegerol
muzsikaIt.

Most Dr. SzabO Ferenc a konyvben megjelent irasat olvashatjak,
aId Bella Janos baratjakent, muveszetenek ismerojekent vallalt reszt
a konyv es a kiallitas bemutatasaban.

/

"kiszarmazott" festomuvesz alkotasait a szUlomegyebeJYlfemutat
hatjuk. Erre hamarosan sor kerUlt a bekescsabai Munkacsy Miha(y
Muzeum impozans nagytermeben. A megnyitason Bella Janos i,s

. I \megje ent.
Ekkor ismerhettuk meg muveszi teljesitmenyenek valogatott.;

reszet, eletutjat, emberi vilagat, nemes humanizmusat, szeles kor
re terjedo muveltseget. Ettol kezdve bontakozott ki elottem a szive
legmelyeig vallalt, erzelemteli kapcsolata a szUlohelyehez, a magyar
AlfOldhoz, a magyar hazahoz, nemzeti kulturank hagyomanyaihoz
es jelenehez. MindezekroI lenyegileg azonosan gondoIkodtunk, fe
lelosen es evrol eyre.

A megyebeli kiallitasai, konyvbemutat6i alkalmaval sikerUlt
talaIkoznunk (leginkabb Endrodon, a Nephazban illetve az ott
mukodo konyvtarban), minden alkalommal emlekezetesen. Ezek a
rendezvenyek hitet, alkotasokra biztatast es lendUletet hoztak Janos
baratom eletebe. Itt, az 1956-ban kenyszerbol elhagyott szUlOvide
ken nyerte, kapta vissza az endrodiektol, a gyomaiakt6l, a bekes
csabaiakt6l, a mezoberenyiektOl - a kulturat becsUlo lakosokt61 es a
varosok vezetOitol egyarant - azt a szeretetet es megbecsUlest, amire
Backnangban nyelvi akadalyok miatt kevesbe szamithatott.

A nemet kulturaju kisvarosi kozosseg mint kepzomuveszt befo
gadta, elismerte, muvesztanarkent szamon tartja, kedveli. A feste
szettel szoros rokonsagot tart6 koItOkent nem lehetett remenye arra,
hogy hasonl6an befogadjak. Mint igen erzekeny lirai koltonek,
meg kellett maradnia a magyar nyelvhez kotott alkot6nak. Versei
nek ihletOje a magyar vilag, legerosebben a jellemalakit6, fiatalkori
endrodi elet, az egesz Cletere vallalt endrodi vilagkep es mentalitas,
a csaladban beleiv6dott ertekrend. Ennek a huseges, toretlen valla
lasa es hirdetese a kolteszet eszkozeivel. A Bella-versek eszmeisege,
egyUttal az ereje, a lelki es erzelmi, a gondolati es tartalmi lenyege,
hatasa ebben all.

Bella Janos versei szinte mindig eroteljes megfogalmazasu fon
tosnak itelt gondolatot, tanitast igyekeznek elfogadtatni az 0lvas6
val. Alapjaban veve (a regi megnevezes szerintJ koltemenyeinek
tulnyom6 resze a "gondolati lira" korebe tartozik. Szamara a monda
nival6, az erkolcsi tanuIsag annyira fontos a verseiben, hogy a kolte
szet sokFele eszkozet, a megformalas lehetOsegeit nem is nagyon ke
resi. Tudatosan nem, mert barmiFele "modernkedesseI" a celratorest,
a vilagos kifejtest gyengitene. Ezert hosszu idon at a nyolc sz6tagos,
Utemes sorokat kedveli. Alig tobb, mint feI evtizede alkalmazza a ro
vid sorokba tordelest. Olyan koltemenyekben is, amelyek kolteszeti
eszkozokkel irt pr6zai munkak.

Minden bizonnyal mindegyik verset az endrodi "koznep" iro
dalmi befogad6 kepessegehez, erdeklodesi korehez igyekezett szab
ni. Mint tOle tudom, a kolteszet iranti vonz6dasat befolyasolta az
endrodi katolikus kantorok altaI hagyomanyosan muvelt halotti bu
csuztat6k Clmenye. Azok mufaji kovetelmenyeinek a fobbike volt
a kozerthetOseg mellett az egyszeru rimek, az egyszeru hasonlatok
alkalmazasa.

I<Ulon dicseret illeti Bella Janost azert, hogy otvennyolc ev el
mUitaval is tokeletes pontossaggal elvezi az anyanyelvet. Elismeres
re erdemesek a nemet klasszikusokb61 (Heine, Holderlin) keszUlt
magyar forditasai.

Bella Janos kovetkezetesen ragaszkodott az ifju eveiben megis
, mert hagyomanyokhoz. Ez legelso helyen a tiszta es erkolcsos gon-

Az Endrodon szUletett es oda ma is szeretettel kotOdo Bella Ja- dolkodast jelenti, a kolto tartalma szerint melyen atelt magyarsagat
nossa[ 1988-ban kezdodo es maig tart6 baratsagunkat eletem nagy es istenhitet, igazsagszeretetet es emberseget.
szerencsejenek tartom. Akkortajt Budapesten "Tisztelet a szUlo- Otodik verseskotete - a konyv masodik reszet elfoglal6 rajzaival
foldnek" cimmel nagyszabasu tar/aton mutatkozhattak be a fokent egyUtt - egy kiemelkedo alkot6 elet maradand6 bizonysaga. Endrodi
Nyugat-Eur6paban alkot6 magyar kepzomuveszek. A kidllitas mar szinekkel, endrodi igazsagokkal.
a rendszervaltas "eloszeleben" szUletett, es meltan nagy visszhang
kiserte. l<atal6gusat atnezve talaitam ra Bella Janosra.

Att61 kezdve addig nem nyugodtam, amig igeretet nem kap
tam arra, hogy a megyebol, Endrod-Szeged-Budapest vonzasab61



Benke Maria

Benke Maria versei
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Remeny...

Lelkem lampasai
fenyesitik az ejt.
Szereta szfvem
sugallja a remenyt.
Ha az egre nezel,
Teged is megerint.
Szeretetet erzel,
szikraz6n fenylik ...
Gondolkodj, Ember,
mi az Eletben a fontos.
TaJald meg a fenyt,
mi vilagit, s remenyt oszt.
Apr6cska szikrak,
mik oromet okoznak,
kicsi szilankok
boldogsagot hoznak.
Nagy dolgokat ne keress,
mi boldogga tesz
benned lesz - szeress!
Ne vesd el a szepseg
egyetlen morzsajat,
hiszen pont abban latod
az elet csodajat. ..

Vecses, 2013, julius 31.

Rohanj ida,
vagtass ida,
hozd el a tavaszt
nekem!
Erezzem az illatokat,
adj remenyt,
tavaszi szella,
szarnyalj velem.
Repits magasba,
hagyj szallnom
messze messze
tajakon ...
Rohanj ida,
vagtass ida,
lassits a volgyben,
s a dombokon.
A szeJla szarnyan
megallok, s
megcsodaIom a
lankas volgyeket,
lassits, allj meg,
hogy ne rohanjam
at az egesz
Eletet. ..

Vecses, 2014. marcius 4.

Rohanj ido...

,Ieptem bele a t6csa
ba, akkor hogyan
fr6ccsent ram?

- Nem tudom 
volt tarsanak a r6vld
valasza.

Nagy Buborek
kicsi Buborekkal na
gyon j6t. kacagott
a csfnytevesen, es
elegedetten p6f6g
tek, dagonyaztak to-
vabb a sarban, ..

Egyszer csak j6tt egy gyerek, lelkesen szappanbubo
rekokat fUjt, nezte a napsOtesben, ahogy szetpukkantak,
Majd Ismet fujt egy nagyot a szfv6szallal. sok-sok szfnes
csillog6 klsebb nagyobb buborek keletkezett, de hamar
elpukkant a levegoben.

A gyerek elvezte es megalit, letette a taskajat a t6csa
melle es csak fujta a buborekokaL ha szep sorozatot sl
kerOlt klalakftania, akkor elegedetten elnevette maQat.
Nagy buborek felflgyelt erre a jatsz6 gyermekre, csodalta
- ugyan nem szerette a gyerekeket - de Ilyet meg nem
latott, hogy a legben szalldosnak szivarvanyszfnben pom
pazva a rokonal ... Megsz6lftotta, de a gyerek nem hallotta
ot ... A tanft6 nenlje eppen arra tartott s rasz61t a gyerekre:

- Petikem, inkabb igyekezz halO es kezdj hozza a ta
nulashoz, szappanbuborekozasb61 nem lehet j6 feleletet
adni. mar pedig te holnap felelsz az 6ramon ... No, Igye
kezz hamar - mondta mosolyogva a gyereknek, aki sz6t
fogadott es elrakta a kis keszletet, majd ellndult halO.

Nagy Buborek bosszus lett.
- Most mar soha sem tudjuk meg, hogy kik a szfnes le

vegoben szalldos6 rokonaink, pedig olyan kfvancsi lettem
volna rajuk ...

A tanft6no elment, de odaert Norbi, a Peti osztalytarsa,
kezeben egy k61as Oveget szorongatott, neha kortyolt be-
lole, nagyot csuklott a sok buborekt61. ,

Elovette a taskajab61 a mesek6nyvet, omit eppen 01
vasott a "Vizip6k - csodap6k"-r61 es nevetve mutatta,
hogy milyen nagy buborekb61 van a legnadragja ... Peti
csodalkozva mondta:

- Mekkora buborek? Letezlk Ilyen p6k?
- Csak a meseben - valaszolt Norbl, de k6zben nagy

Buborek megkerdezte:
- Ki sz61ftott engem? Persze a fiuk nem hallottak nagy

Buborekot, hangos beszelgetessel elmentek halO lecket
frni. fgy a t6csaban leva Buborek csapat soha sem tudta
meg, hogy mllyen is a slOppanbuborek, ill. legbuborek fa
milia ...

VAROS(JtlK

Mesek, versek...

2014. aprilis

Buborekok ...

Meg javaban tel volt, de egy-egy szep napsOt6tte na
pon olvadni kezdett a jeg es az utakon a t6csakban bu
borekok keletkeztek.

E~y kisfiu alldogalt az egyik t6csanal es kavicsokat
dobalt bele, olyankor mlndig sok-sok buborek lett, majd
lassan k6r6ket formalt es elmos6dva egybeolvadt a saros
h6Ievel..,

A gyerek meg nezte, de edesanyja sz6lftotta, hogy
menjen, mert lemarad,fgy kelietlenOI eldobta a kls kavi
csokat es a mamaja utan slOladt.

Csendben megsz61alt Nagy Buborek:
- No vegre, csak, hogy elment ez a vasott k6ly6k.
- Mi bajod volt vele? - kerdezte klcsi Buborek, olyan he-

Iyes volt, nem artott nekOnk azzal, hogy kis k6veket dobalt
a vfzbe, amin uszkalunk.

- Nem, nem, ez Igaz, de azert en nem szeretem a gye
rekeket.

- Mlert nem szereted? - kerdezte csodalkozva kicsi Bu
borek.

- Olyan rendetlenek, kiabalnak, belegazolnak a sor
ba ... no, nem mindegy neked, mlert nem szeretem 6ket,
nem szeretem es kesz - mondta ellentmondast nem tUro
hangon nagy Buborek.

- J61 van, ne zs6rt610dj mar annyit - valaszolt a kicsi.
A far61 az olvadas k6vetkezteben nagy vfzcseppek hull

tak ala, amik mind-mind buborekokka valtak a vfzben ...
Egy k6ver Buborek is belesz61t a masik ketto beszelgetese
be, de k6zben egy asszony alit meg mellettOk, lathat6an
vart valakire, s varakozas k6zben a kezeben egy szatyrot
tartott, amin apr6 egyforma kis legbuborekok voltak.

Unalmaban ujjai k6ze vett egy-egy buborekot es el
pukkantotta. Ezt ismetelgette gyors egymasutanoan a
muanyag slOtyron,

Egyszer csak a pocsolyaban fUlelni kezdett nagy Bubo-
rek. '

- Te is hallod? - kerdezte.
- Mit?
- Hat, ahogy pattog valami annal a nonel, tudod, a

kezeben.
Kicsi Buborek nyujtogatta a nyakat, mfg vegOI megpil

lantotta a no kezeben a szatyrot, amint atszeliemOlt arc
cal nyomkodta a buborekokat a muanyagon, amik Ote
mesen mindig pattantak egyet.

- Mar latom - valaszolt. majd halkan megkerdezte:
- Miert csinalja szerinted, hogy sorra megnyuvasztja a

muanyag testverelnket? Mi j6 abban neki?
- Nem tudom, de engem nagyon bosslOnt, ra is sz610k.
- Hogyan? - ugy sem hallja meg - valaszolt a kicsi.
- Ha nem hallja meg, akkor, majd erzi, lelocsolom saros

vfzz,el, majd meglatod - mondta harciasan nagy Buborek.
19Y evod6tt a saros latyakban a ket Buborek. K6ver Bu

borek csendben hallgatta oketo Egyszer csak megerkezett
a no ismerose, akit szeles mosollyal Odv6z6lt:

- Csakhogy megerkeztel, mar majdnem az 6sszes mu
, anyag buborekot szetpattintottam a SlOtyromon, annyira

unatkoztam, mfg vartalak.
- Itt vagyok, Mit csinaltal? - kerdezte barafnoje nevet

ve.
- Unalomuzesbol pattogtattam ezt, a muanyag vaca

kot, kedvelem a hangjat amint elpukkan,
- NahaL furesa szokasaid vannak. -. nallatszott a masik-

t61.
- Miert? - valamivel el kell Otni az idot,
- J61 van, menjOnk akkor - mondta.
Elindultak beszelgetve, de nagy Buborek egy sarfr6cs

esel bosszulta meg a tarsal kfnzasat. A no a kabatja utan
kapott es latta, hogy felfr6ccsent a saros vfz a cipojere ...

- Milyen Ogyetien vagyok, nem is ertem, hiszen nem



Seidl Ambrus

Lehuzzuk a krinolin hejat, es vastag szeletekre vagjuk. SOrO, intenzfven fOszere
zett palacsinta tesztat keverOnk. Beleforgatjuk a krinolin szeleteket es farro, be
zsfrban kisOtjOk. Savanyusaggal talaljuk.

VAROSOttK
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Aprilis
Kabatos krinolin

2014. aprilis

FENVQ FORESzARU
deszkak, ass lapok, lecek, kerfteslecek, pall6k,

szeg6lecek, gerendak, lamberia

rOZIFA
bUkk, t6lgy, akac, akacfaoszlop
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Htfzhoz jon a fadr '5Z!
Szeretettel varam minden kedves regi es uj

vendegemet teljes k6rO noi-, ferti es
gyermek-fodraszatamban.

/geny szerint h6zhaz is megyek! /-/(§tvegeken isi

L6tk6czkine Erdos Magda/no
GYOMAENDROD, KULICH GY. U. 61.

Telefon: 06170/312-5037

INT'Eft
Nyu.:2Il81-100'

Angol es nemet ujrakezdo (A2) indul miljusban.
AI id6pontr61 es az Intenzitasr61 a tanlll6k dilntenek el6zetes egyeztetes alapjan.

Oradij: 400 F1I6. : 1016 leiell, eg~eb e.elben ,els"'mI61IUgg6en.

sZAMiroGEP KEZELO TANFOLYAM INDUL
Q%OlUtOR, Clbib soha nem tonultciR, de haunaJnoh uami"tOgepcl.

A lanfolyam roran eljuthatr-z a bezd6 Izlnttol a hoz:ephalod6ig.
h(;v~I%Crhel.ltlSl, t6bl6zothezeles, operatic. rcnducreh, IT hmercteh.

A tanfolVOIt'l nle-gfc.lcl oz ECDL vi£sgo anyaganob.

A 60 6r6. tanlolyam Id6tartamcc marc.t - mal.IO , heti 1)(6 ora.

Szombatonbent 8.00 -13.00-19.
DUa: 600ft16. G~pet biztositunb!
frd: info@intemyelvstudro.hu;20/436-0699

Inter ~yelv!ftudI6, Gyo.~!!tl..rtJlrod, K.5'.~~uthu,t; 1.8.1, H·P: 15-18 craig

Telefon: 20/947-1603, 20}229- 7022
e-malh Lt\fo@intern~lultudio.hu,ititernuel'!!tlldio@qmail.com

METAL STOP
KEREKPARES

SZERELVENY UZLET
Kerekpar forgalmaz6 markabolt es szerviz

- . Tornad6 elektromos kerekparok,
- gazkesziHekek, kazanok, radiatorok,

- csiivek, szerelvenyek.
- hutiiszekrenyek, fagyaszt61adak, mos6gepek,

haztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 elektronika,
szegek, csavarok, zarak, lakatok,

- fiirdokadak, mosd6k, csaptelepek, mosogat6k
JUliustol kedvezo aron ZARTSZELVENYEK,
TERHAL6K, ESOCSATORNAK is kaphatok!

GYOMAENDR6D, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386-909
Hitellehetoseg! Minden kerekparhoz ertekes ajandekot adunk!

Minden feliileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes korii
felujitasat, elkepzelesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfiibb

szempontja a lehetii
legjobb miniiseg elerese a legmegfizethetiibb aron!

A felmeresiink, ami az irasos al'ajanlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

festes, mazoIas, tapetazas
- homlokzatszigeteles, hoszigetelO rendszerek
- gipszkarton falak, almennyezetek, elotetfalak, boltivek
- rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok
- laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
- fUrdOk, konyhak burkolasa, komuves munl«lk
- tetoterek beepitese, szigetelese

nyilaszar6k, ajt6k, ablakok csen~je

bontas, sitt elszallitas
vizes falak szigetelese

- hazak ki.ilso homlokzatanak szigetelese, szinezese
- hidegburkolas (csempe, jar61ap, marvany, granit lerakasa,
- ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, lin61eum, szalagparketta, laminalt

parketta,
- padl6szonyeg, dekorpanel ral«isa es fektetese)
- allvanyozas, allvanyok berbeadasa (gurul6s, homlokzati)

LATK6cZKI LAsZL6. Telefon: 06/70/381-4227
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AKIK AZ OROKKEVALDSAGBA KoLToZTEK
H{radt:lsunkban csak azokr61 emlekeziink

meg, akiknek kozlesehez a hozzeltartoz6k hozzt:l
jarultak!

CSAH6cZKI PETER gyomai lakos,
2014. marcius 2-an, 73 eves koraban t<ivo
zott szereto esaladja kbrebol. Gyaszolja a
esalad es a rokonsag.

DAvID MIHALYNE MEDVEGY MA
RIA endrodi lakos 2014. marcius IS-en, 82
eves koraban tavozott el az elok sorab61.
Gyaszoljak, esaladtagjai, rokonsaga.

GIRICZ LUKAcs KAROLY endrodi
lakos, 2014. marcius 18-an, 78 eves kora
ban visszaadta lelket Isten kezebe. Gyaszol
ja a esalad, rokonsag es szerettei.

J6NAs ZSOLT Endrod-bregszolosi la
kos, 2014.marcius I-jen, 46 eves koraban
tavozott el az elok sorab61. Gyaszolja a csa
lad, rokonsag.

KovAcs ANTALNE TAKAcS ESZ
TER gyomai lakos, 2014. marcius 16-an,
93 eyes koraban tavozott el szereto esaladja
kbrebol. Gyaszolja a csalad es szerettei.
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LOVAS MARIA MARGIT ~l1drodi la
kos, 2014. marcius lO-en, 54-ews klmiban
tavozott az orok Haz<iba. Gyaszolja cs,l!<id
ja, szerettei.

TfMAR BELA pAL cl1drodi lakos,
2014. februar 27-en, 7S ew, kl)r<lban adta
vissza lelket Teremtojenek. C;.'szoljak csa
ladja, szerettei.

Bekesseg hal6 poraikon,
fog~dja be oket az Or
az 6 orszagaba.
Az Orok Vilagossag
ragyogjon felettlik!

Az endrodi es a hunyai tel11plomban,
a katolikus szertartas szerint eltemetett
halottakr6l 40 evre visszamenoleg, nev
szerint megemlekezlink halalozasi eyfor
dul6juk napjan.

Szep es lidvbs lenne, ha a gyaszol6
csalad, egy even bellil havonta, egy even
tul evente szentmiset ajanlana fel elhunyt
szeretteikert.

KUNKovAcs LAsZLO
LAUDAClOJA A MAGYAR OROKSEG DfJHOZ

Az elet megtisztelt azzal, hogy felesegemmel, meg amikor a K6s Ka
roly. Alapitvanyt gondoztuk, reszt vehettunk Kunkovaes lc3SzI6,,6sepftme
nyek" cfmu konyvenek kiadasaban. Egymas utan mindjilrt ketszer is. Ez
egy fekete-feher, abszolut dokumentatfv ereju konyv. Gyonyoru. Nekem
gyonyoru. Amai napig tisztelettel veszem Ie a poler61, mert valami olyan
elkepeszt6en tiszta, er6s, ilthat6 eplteszet es kultura jonilt bel6le, amit
esak bizonyos emberek ismernek fbi, latnak meg, de ennel is sokkal fonto
sabb, hogy ha valaki ezen mar tul van, akkor az megpr6balja rl')eglattatni
is. Nagyon gyakran szoktam elmondani, hogy egy eprtesznek liltnia is kell
tudni, de sokkal fontosabb, hogy ha lattatni is kepes. Mert ez egy kepes
seg. Nem is akarmilyen kepesseg. Kunkovaes Laszl6 nem eprtesz, megis,
valami olyan autentikusan nyuI a temajahoz, olyan szeretettel, olyan ala
zattal, ahogy esak kevesen.

Nekem voltak, 5 vannak"imadsagos" konyveim. En azokat hlvom Igy,
amelyeket nem lehet Se megunni, se eltenni. Legfeljebb egy kiesit felre.
Hogy aztan ujra el61ehessen venni. Tanulni is, meg elkepedni, de legkivalt
gyonyorkodni. Arr61 a vilagr61, amit a"szerz6" - esetUnkben Kunkovaes 
megmutat.

Nem is az a fontos, hogy 6 mit vesz eszre bel6le, hanem az, hogy ilt
tudja-e adni. Vagy inkabb, hogy mikent tudja iltadni? Azt liltom a kepein
- ami termeszetesen a val6sag -, hogy egy komplett rendszert lat. Nos,
ebb61 ki lehet emelni ezt, azt, amazt, akar fejezetenkent is, de ha semmi
egyebre nem gondolok, mint mondjuk a boglyafvu tyuk61ja el6tt all6 id6s
parasztasszo.ny arcara, amir61 persze elmondhat6, hogy igen, az is resze
a kepenek. 6 is resze a kepnek. Am a kep nem err61 sz61. Kunkovaes fan
tasztikus szemmel veszi eszre azt is, hogy R6zsi neni kiesit rostelkedik. De
sokkal inkabb azt, hogy R6zsi neni buszke. Es ezt ilt tudja adni. En szerin
tem talan ez a legfontosabb, mert pontosan azt a tiszta, j6zan er6t kepes
megjelenfteni, amit esak nagyon-nagyon ritkan lehetseges. De Kunkovaes
ezt tudja. Ezt is tudja.

Es van meg valami. Kunkovacs kepei id6tlenek. Elhitetik, hogy ott es
akkor megallt az id6. Valami magilt61 ertet6 m6don jon at az, hogy amit
liltok, az nem a mull. Nem. Amit latok, az ott van. Hiszen latom.

Es akkor meg esak egy konyver61 beszeltem. Mikozben bejarta a vila
got. Olyan helyekre jutott el, ahova csak kevesen. Am az is mindig tudatos
volt. Mert 6t az eredet izgatja. De meg jobb is talan, ha azt mondom, az
6seredet. Lhaszilt61 Szekig. Jakutfbldt61 Boldogig. Barhol, ahol jar, gyujt,
s elhozza nekunk. Irasban, konyvben, kiallftasban. Kepekben. Aztan ezt
"tevekeny vizualis antropol6gianak" hfvja. A leirhatatlant megmutatja.
Keppe teszi. Minel tobbszor nezem Laci kepeit, az ut6bbi id6ben kulo
nosen sokszor jut eszembe a Cantata Profana. Az atvaltozas. Sziberiaba
a samanok utan ment. Nem. Ez sem igaz igy. A samanok utan is ment.
Sokszor. Nagyon sokszor. Vagy tizenotszor. Mfgnem szamomra maga is
azza lett. Mert kapcsolatot talalt az 6sokkel. Ehhez neki meg dob sem

KUNKovAcs LAsZL6 MAGYAR OROKSEG DIJAS

Mt:lrcius 22-en szombaton atadtt:lk a Magyar Orokseg dijakat

By.ente negy alkalommal adjak at a Ma
gyar Orokseg dijat, amellyel korunk, yalamint
a 20. szazad elso felenek legjelentosebb telje
sitmenyeit jutalmazzak. A 2014. marcius 22
en dijazottak kozott van a Magyar Muyeszeti
Akademia ket rendes tagja, Kunkovacs Laszlo
fotomiivesz, neprajzkutato es Kalasz Marton
kolto is.

A nemreg ~~gnyHt Vigad6ban tartott dij
atad6n Magyar Orokseg dijban reszeslilt a Ka
laka egyiittes a kolteszetet es zenet ujraegyesito
muveszete, Kunkovacs laszlO fotomiivesz,
neprajzkutato a szerves magyar miiveltseget
megorokito miiyeszete, Csonka Ferenc kata

kombacserkesz pasztoraci6ja, valamint a kiskorosi Petofi Sandor
Sziilohaz es Emlekmuzeum igazgat6ja, Kispalne Lucza Ilona ha
gyatekapol6 munkassaga. A biral6bizottsag Magyar Orokseg dij
ban reszesitette tovabba Takar6 Mihaly irodalomtanitasat, Huszarik
Zoltan filmmuveszetet es Kalasz Marton kblteszetet es irodalom
szervezo tevekenyseget.

Szerkesztosegiink szeretettel es orommel gratuIal!

kellett. Es gyonyoru, ahogy fl'. Nem blrom ki, hogy ide ne masoljam par
mondatat: "Porszem vagy es hatalmas. Szegeny darabka a nemzedekek
lancolataban, de kihagyhatatlanul illeszked6 valami a nagy egeszben, s ez
megnyugtat6. Kulturak bOlcs6je ez a taj, a nepregek szerint a vilag koze
pe. Ahova az egig er6 fa gyokeredzik, a fels6 vilagba atvezet6:'

Kunkovacs Laszl6nak a legnagyobb banata, amit szamtalanszor el is
mond, nevezetesen az, hogy 6t az etnogrMusok fot6snak, a fot6sok meg
etnogrMusnak tekintik, azaz egyiknek sem, illetve mindegyik, voltakep
pen a sajat teruleter61 pr6balja attolni a masik teruletre, mert szamara
fgy konnyebb. Mert neki talan ott jobban fest. Ebben meg az a vice, hogy
mind a ket teruleten elkepeszt6en jel "fest'; mind a ket terulet abszolut
sajatja, es meg egy, ami nagyon, nagyon fontos: ezt a kuldetest csak sze
retettel lehet kepviselni. Aszeretet a legfontosabb. Ha ezt valaki csak ki
vancsisaggal muveli, ha ezt valaki csak oknyomozaskent gondolja vegbe
vinni, az 6riasian teved. Abb61 saman sose lehet. Abb61 saman sose lesz.
Mert a saman a tulvilag ertelmez6je. Asaman olyan valaki, aki egyutt tud
elni elhivatasa kenyszerevel. Olyan, mint Kunkovacs Laszl6.

Budapest, 2014. marcius 12.
Saros Laszl6 Gyorgy DLA
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Sikeres rajzpalyazat

Az Orszagos Baleset-megelozesi Bizottsag felhfvasara a Szarvasi Rend"
orkapitanysag iden is megrendezte a"Kozlekedesbiztonsag gyermekszem
mel" cfmu rajzkiallitast. A rajzpalyazatra a Szarvasi Rend6rkapitanysag ille
tekessegi teruleten lev6 altalanos iskolakb61 es 6vodakb61 osszesen 456
rajz erkezett, melyb61 valamennyi kiallitasra is kerOlt a Cervinus Teatrum
aulajaban. A rajzokat Korbely Istvan fest6muvesz zsurizte es a megnyit6
unnepsegen ertekelte. A rajzpalyazat celja az volt, hogy felhrvjak a gyere-
kek figyelmet a kozlekedes veszelyeire es a helyes kozlekedesre. .

A palyamuvek reszt vesznek a majusban megrendezesre kerul6 teru
leti kiallftason, Bekescsaban. A legjobbak reszt vehetnek az orszagos don-
t6ben is. .

1. helyezest ert el Berki Krisztian 8.a, 2. helyezest ert el T6th Barbara 4.
b es kulondijas lett Koloh Bernadett 1. b osztalyos. A folso tagozatb61 3. he
Iyezest Vari Tamas 8.a, kUlondijas lett S6res N6ra 7. b osztalyos. Felkeszit6k:
Kocsis-Pes6 Irma es Szentpeterine Uhrin IIdik6.

Teruleti matematika versenyt rendeztunk

A Zrfnyi Ilona Matematikaverseny teruleti fordul6janak evek 6ta is
kolank ad helyet. Intezmenyunkb61 45 tanul6 valla Ita a megmerettetest,
kozuluk a legeredmenyesebb Lovasz Laura 2. osztalyos diak lett, aki a ki
lencedik helyen vegzett es behivtak az unnepelyes eredmenyhirdetesre,
Sarkadra. Felkeszit6je Szuj6ne Somogyi Agnes.

Mesemond6k

36 r6zsahegyis diak is fonta az "Aranyfonalat" a Hatar Gy6z6 Varosi
Konyvtar hagyomanyos mesemond6 rendezvenyen. Helyezettek voltak
az als6sok kozul: Molnar Maja, Filippovits Vikt6ria1. o. (Hanyecz IIdik6), Ke
resztes Fanni 2. o. (Dajk6 Laszl6ne Belteki Eva), Bereczki Barbara, Mester
Lilla 3. o. (Takacsne Rojik Gizella), Csaki Agnes, Socz6 Rebeka, Szeret6 Zs6
fia (Gyetvai Janosne) es Racz Krisztian (Gellai J6zsef) 4. osztalyos tanul6k.
A fels6sok kozul helyezest ertel: Orovecz Odett(Molnarne Klein TUnde),
Veress Hunor (Suto Gyorgyi) 5. es Vaszk6 Agnes (Molnarne Klein Tunde) 7.
osztalyos diakunk.

Jotekonysagi vacsorat szerveztek a szUlok

Iskolank szuloi kozossege nagy siker·u Tavaszvar6 retro-partit rende
zett. Ez volt a hU5tadik SzMK vacsora. A rendezvenyen reszt vett Dank6
Bela orszaggyulesi kepvisel6, Varfi Andras polgarmester, valamint a fenn
tart6 kepviseleteben Kepenyes Andras megbizott tankeruleti igazgat6 eS
a mukodtet6 reszer61 Toldi Balazs alpolgarmester. A bal a 70-es 80-as evek
hangulatat elevenftette fel az akkori slagerekkel, diszletekkel. A kellemes
kikapcsol6dast, vidam jatekot, finom eteleket felvonultat6 esten j61 sz6ra
koztak a resztvev6k. A bal bevetelet az iskolaba, udvari padok vasarlasara
fordftjak.

Koszonjuk a tamogatast a szervez6knek, a resztvev6knek, azoknak,·
akik tamogat6jegyeket vasaroltak, illetve tombolatargyakat ajanlottak fet.

A tamogat6k nevsora az iskola honlapjan olvashat6.

Az Ujhold egyuttes adott koncertet iskolankban

A Jelen es jov6gyermekeiM Alapftvany Holdudvar tanodajanak szer
vezeseben koncerten vettek reszt iskolank tanul6i. Az Ujhold egyuttes az
el6zene megszeretteteset tOzte ki fo celjakent. Ez alkalommal megzenesf
tett verseket adtak el6 a nagyszamu kozonsegnek.

Farsangikarneval

Februar 27-en delutan nagy farsangi bulival bucsuztunk a telt61. A tor
natermi jelmezes felvonulas es kozos tanc utan a negyedikesek voodegul
lattak az 6vodasokat. Egyutt ettek-ittak, jatszottak, mulatoztak, ahogy az
farsangkor szokas. Kicsik,nagyok egyarant j61 ereztek magukat.

Eszkaszin6

Rejtvenyekkel, fejti:ir6kkel, talal6s kerdesekkel, anagrammaval, tot6val,
kaszin6val es logikai jatekokkal birk6ztak az osztalyok negyfos csapatai az
Eszkaszin6 nevet visel6 jatekos delutanon. Ot helyszinen vartak a verseny
z6ket a feln6ttek es diak segit6ik. A menetlevelbe gyujtott pontok ossze
sftese alapjan a 3. b, 5. a, 8. a es a 8. b osztalyok csapatai vegeztek elsa
helyen.

Tortenelem verseny

Az Orszagos Tortenelem Tanulmanyi Verseny iskola fprdul6jan hat 7-8.
osztalyos tanul6nk vett reszt. A temakor Mllgyarorszag' es Eur6pa tortene-

Beiskol"zassal kapcsolatos informaci6~

Kozeleg az elsa osztalyosok beiratasanak ideje. Iskolank beisko
lazasi programja szerint tartottunk szOlai tajekoztat6t, voltak kozos
programok (mikulas, farsang), nyflt napok, teadelutan, amelyeken
bemutattuk az intezmenyt az erdekl6d6k szamara. Bemutatkoztak a
leend6 elsa osztalyos tanft6k: Gellai J6zsef - Takacs Timea, Gyetvai Ja
nosne - Menyhart Olga.

Beiskolazasi programunkat aprilis 12-en (szombaton) 9-12 6raig
husveti jatsz6hazzal zarjuk, melyre szeretettel varjuk a R6zsahegyi is
kolaba a leenda els6 osztalyosokat.

A nyflt napoll nagy sikert aratott a vizitiinderek szerep/ese

Az ovisok Ugyesen bekapcso/6dtak a ritmusfejlesztO jelMkba
te 1815 es 1849 kozott. A megyei fordul6ra 2 tanul6nkat hfvtak be, ahol
Szuj6 R6bert 9., Varju Tamas 11. helyezest ert el. Felkeszft6jOk Vaszk6ne
Dinya Erzsebet.

Marcius 15-i unnepseg

Marcius 14-en reggel az iskolankban, majd a delel6tt folyaman Hunyan
is megemlekeztOnk a 166 evvel ezel6tti forradalmi napokra es a szabad
sagharc dics6 napjaira, h6seire, kes6bbi aldozataira. Az Onnepi musort
mind a,ket helyszfnen iskolank irodalmi szakkorosei es enekkarosai adtak
ela. Vezet6.ik Molnarne Klein TOnde es Nagy IIdik6.

Az Onnepseg utan Farkas Zoltanne intezmenyvezet6 iskolagyulesen
ertekelte az elmUit id6szak esemenyeit es kiemelte a fontosabb eredme
nyeket.

Meselj Europa!

A kecskemeti Alternative English School es a Del-Alfoldi Europe Direct
az iden 9. alkalommal rendezi meg az Eur6pa Nyelvi Dfjat nyert Meselj Eu
r6pa elnevezesu angol nyelvi vetelked6t. Az onlinefordul6 es a kepregeny
keszftes eredmenye alapjan iskolank negy regisztralt csapatab61 harom
bejutott a bekescsabai el6dont6be. Felkeszft6k: SOW Gyorgyi, Szedlak
Reka, T6th Magdolna.



2014. aprilis VA OSOttK 19

irek a Szent Gellert Kato ikus Altalano Iskola es Ovodab6

Bendeguz Orszagos Anyanyelvi Verseny

2014. februar 14-en a Bendeguz Orszagas Anyanyelvi Verseny is
kalai fardul6jan 24 tanul6nk vett reszt. A Bekescsaban megrendezesre
kerul6 megyei dont6be 4 gyermekunkjutatt be es kepviseli iskalankat.

T6th Adrienn 2.a., Tari Vikt6ria 2.a - felkeszit6 pedag6gus: Mesza
rosne Kiss Katalin

Gubucz Szilvia 6.a. - felkeszit6 pedag6gus: Kandarne Timar Erzse
bet

Bene Baglarka 7.a. - felkeszit6 pedag6gus: Lukacs Laszl6

"Aranyfon I" varosl rnesem do v rs ny

2014. marcius 3-7-ig a Hatar Gy6z6 Varosi Konyvtar altai megren
dezett "Aranyfanal" varasi mesemand6 versenyen tanul6ink az alabbi
eredmenyeket ertek el:

Gellai Janka 1. a. 2. helyezes - felkeszit6 pedag6gus: Fekecs Edit
Vari Zs6fia 2. a. 1. helyezes, Demeter Adrienn 2. a 3. helyezes - felke

szft6 pedag6gus: Meszarosne Kiss Katalin
Tamas Zae 3. a. 4. helyezes - felkeszit6 pedag6gus: Malnarne Maja

ros Katalin
Czibulka Imala 4. a. 1. helyezes, Meszaras Kata Baglarka 4. a. 3. he

Iyezes - felkeszit6 pedag6gus: Szab6ne Vaszk6 Eva
Csah6czki Peter Patrik 6. a. 2. helyezes - felkeszit6 pedag6gus: Kan

darne Timar Erzsebet
Neibart Tibor 7. a. 1. helyezes - felkeszft6 pedag6gus: Lukacs Laszl6

"Merj a legjobb lenni. "vetel edt»

2014. marcius 20-an a Kis Balint Altalanas Iskala altai megrendezett
"Merj a legjabb lenni..:' vetelked6n eredmenyesen szerepeltek tanul6
ink: Latk6czki Gerg6 1. a., Gellai Janka 1. a., T6th Patricia 2. a.,16th Adri
enn 2. a., Kiss Otilia 3. a., Jambrik Nikalett 3. a., Meszaros Kata Baglarka
4. a., Berta Bence 4. a., Latk6czki Bence 5. a., Kavacs Gabar 5. a., Gubucz
Szilvia 6. a., Csernyeczki Liliana 6. a., Pelyva Alexandra 7. a., Kiss Vivien 7.
a., Gellai Bernadett 8. a., Kmetyk6 Csaba 8. a.

Marcius 12-en a nagycsapartas 6vadasakat iskalak6stalgat6ra hiv
tuk. A gyermekeket nagy oromukre kis egerekke varazsaltuk. Legel6
szor egy kis dalacskat tanftattunk meg nekik, majd ezt kovet6en meg
tekintettek az iskala kapalnajat. A kezmuves faglalkazasan sziv6szalas
egerket keszittek, amelyet egy pahar tea mellett ki is pr6balhattak. Az
interaktiv tablan kulonfele szinezesi feladatakat aldhattak meg. Az is
kala tarnatermeben a temahaz kapcsal6d6an macska-eger jatekakat
jatszattak. vegul minden kis 6vadas az ebedl6ben ellkeszitette az alta
la elkepzelt m6kas szendvicset. Mindenki egy "Emleklappal" tert haza,
amely azt bizanyftatta, hagy teljesitettek az iskalaba lepes felteteleit.

Ugy gandalam, hagy a gyerekek es mi feln6ttek is nagyan j61 erez-
Wk magunkat. Szab6ne Vaszk6 Eva

Farsang a Szent Gelhlirtb n

2014. februar 28-an, penteken kerult sar a
Szent Gellert Katalikus Altalanas Iskalaban az
idei farsangi rendezvenyre. Ez az esemeny az,
amit minden tanul6 lelkesen var, hiszen vegre
a sajat szinpadi pradukci6ikat, es a kisebb-na
gyabb szul6i segftseggel elkeszftett, rendkivul
otletes jelmezeiket is bemutathatjak. Ennek
megfelel6en mar hetekkel a farsang id6pantja
el6tt lazas keszul6des jellemezte az asztalya
kat es persze a pedag6gusakat is.

A rendezvenysarazat az 6si hagyamanyak
felelevenitesevel, a kiszebab elegetesevel kez
d6dott. A diakak kis cedulakan osszegyujt6t-

tek es a babura tUztek azakat a rossz tulajdan
sagakat, melyekt61 meg kivantak szabadulni.
Hadd egjenek awk is!

A kes6bbiekben otletes jatekakkal, verse
nyekkel toltotWk az id6t, amfg a szul6k meg
erkeztek. A tavabbi musarszamak szintereve a
tarnaterem es a szinpad valt, ahal a kozonseg
lelkesft6 tapsa mellett felvanultak a jelmezbe
oltozott diakak es tanaraik is. A szakasas jel
mezes figurak (kiralylany, Batman, Zarro, stb.)
mellett egyik-masik az alkat6keszseg es a
kreativ otlet alyan remek peldajat jelenftette
meg, ami elmenyszamba ment. lIyenek valtak
az ujrahasznasftatt anyagakb61 keszftett bali
ruhak, vagy az "Usz6mester'; a "H6Iegballan';

vagy a "Paradicsamleves betUtesztaval'; de
meg sarolhatnank tavabb.

A jelmezes felvanulast kovet6en a kisebb
nagyabb csapatak, csapartak, asztalyak mu
tattak be szinvanalas musaraikat a nez6ter
I'elkes unneplese mellett. A zsuri nagyan ne
hez helyzetben valt mind a jelmezek, mind a
zenes, tancos musarszamak ertekeleseben. A
sak hangulatas produkci6 kozul vegul a 8. asz
taly musorat jutalmazta az els6 helyezessel.

bsszefaglalva elmandhat6, hagy egy na
gyan hangulatas, vidam napat t6ltotWnk
egyutt mindenki oromere.

Gonczy Zsolt angoltandr
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Tavaszi ajcinlataim:

Kedves Va arloim!

Varom vasarloimat! -

Gyomaendrod, Fo lit 15.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

",GBO
A. ··~UIIAZ

• megerkeztek alavaszi velffmagok
• zoldsegfelek, virogmagok dughagymok
• lavllszi viroghagymok, doliok, kllrdvirogok
• r6zsalovek, virog.foldek, muanyag cserepek
• permelezff keszUlekek, alkalreszek

.- --,. lemos6 lavaszi vegyszerek, rovar es
gombaolffk

• eger- es palkonymergek, csapdok,
ragaszl6k

• munkllruhok, gumicsizmok, vedffkeszlyuk
• munkavedelmi bakancsok, esffruhok
• szegek, csavarok, kezi- as barkocsszerszo

mok
• feslekek higil6k, feslffszerszomok
• alu letr6k, lalicskok, kffmuves szersz6mok

( • muanyag oruk, konyhai eszkozok
• izz6k, vezelakek, kapcsol6k
• mlitrogyok, virogtopok

Azetterem nyltvQ
11-216rolg.

Egesz evben varjuk ked
ves vendegeinket klimatizalt,
termalvizes szobainkban.

Vallaljuk barMi, Ozletl, csa
ladl rendezvenyek lebonyo
litasat klimatlzalt ettermOnk
ben 70folg.

l3aratl, csaladi vzleti ren
dezveny lebonyoHtasat veillal

'i=~,-..I-.._ .....J juk a teljesen klimatizttlt HfdfO
etteremben 160 fOig.

5500 Gyomaendrod, Szabadsag ter 6.
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240

E-mail: r z· Pilllli ,n "il.gllli JIl _ .hu
httrl" wwwte'iZE'kp'ilnli QU
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Amit Isten egybekotOtt...

Ara: 210Ft

2014.

Anyak napi ko zonto

Szfvetek alatt az uj eletet hordozzatok,
s amikor vegre megszuletil<, minden

korabbi szenvedest feled6 boldogsaggal
es szeretettel: a karjaitokba zarjatok.
Ebben a forr6 olelesben nem csak

pillanatnyi erzeseiteket, hanem egesz
eleteteket is: a gyermekeiteknek adjatok.
Sokszor meg sem ertjuk, fel sem fogjuk,
hogy milyen nagyszeru es egyedulall6,

draga Edesanyak: a ti hivatastok!
AranyG6bor

(cneszleny nemzet"
* Tarsodolmi, kulturalis, hogyomanyorzo foly6irot *

Onkormanyzati hirek

IN MEMORIAM: Balazs bacsi

f~Q1~.r.......""
~-

~~.

[.. .

f'. -:1 A tartalomb61:

XXI. evfolyam 5, szam

t A hunyai volt Pogany Iskola taiaIkoz6ja

A legaldottabb kez a foldon
A te ket kezed, j6 Anyam!
Mindenkl aldja kozeledben:
Hat en hogy Is ne aldanam?!
Tudom megaldja I t (I k
Az orok J6sag s t
Neman, nagy, f
Cs6kolom rn 4

m az edesanyamat!
gem, nem er semmi banatl
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irek a Szent Gellert Kato ikus Altalanos Iskola es Ovodab61

.. .... . . . , . .. "Szovegelni voltunk..:'

2014. aprilis 16-an Lelki nap volt az iskolankban. Ez a tavaszi
szOnet el6tti utols6 nap volt, amikor nem tanulunk, hanem be
szelgetUnk a tanarokkal a vallas fontossagar61 es az egymas iranti

Varosunkban nagy hagyoma
nya van a vers- es mesemondasnak.
A 1<61teszet napja tiszteletere rende
zett szaval6versenyre iskolankb61
szep szammal jelentkeztek tanu
16ink. Aprilis 9-en a felsasok (5-8.
osztcily) szerepeltek eredmenyesen.

Aprilis 10- en 13 6rat61 az elsa
es mcisodik osztalyosok, 15 6rat61
a 3-4. osztcilyosok szavalatai hang
zottak el. Eredmenyeink:

Fels6sok:
5.osztaly
D6gi Arpad III. kateg6ria
6.osztaly
Zsilinszky Erika I.
Gubucz Szilvia Il.t
Csernyeczki Liliana III.
7.osztaly
NeibortTibor I.
Bene Boglarka II.
8.osztaly
Suha Bettina III.
Orosz Klaudia III.
Hornok Roland III.
Suha Martin III.

Lelki nap

Felkeszfta pedag6gusok: Polanyi
Eva, I<ondome Timar Erzsebet, Lu
kacs Laszl6

Als6sok:
2.osztaly
Demeter Adrienn I.
Vari Zs6fia II.
Puj Ferenc Patrik II.
Lovas Katalin III.
T6th Patricia III.
T6th Adrienn III.
Kiszely Borbala III.
3.osztaly
Szab6 Eszter III.
4.osztaly
Czibulka Imola I.
Vass Ferenc Albert III.
Berta Bence I'll.
Ronyecz Ivett III.
Farkas Orsolya III.
Meszaros Kata Boglarka 11'1.
T6th Anna Sara III.
Wo~f Anna III.
FelkeszfW pedag6gusok: Szab6ne
Vaszk6 Eva, Molname Majoros I<a
talin, Meszarosne I<iss I<atalin

Szeptemberben jelentkeztlink a Hatar Gy6z6 Varosi Konyvtar altai
meghirdetett "SzovegeI6" vetelked6re. Ez tulajdonkeppen egy szoveg
ertest fejleszt6 vetelked6sorozat volt. Havonta kaptuk a feladatokat,
amelyeket mindig nagyon vartunk. Egy-egy fordul6 utan kfvancsian
vartuk, hogy bejutottunk-e a kovetkez6be. A mi osztalyunkb61 mind
annyian meghivast kaptunk a dont6be. A konyvtaros nenik meglepetes
musorral es egy 6riasi tortaval jutalmaztak bennunket. Mindannyian
szep konyveket is kaptunk. En az,,6z a nagy varazsI6"-t. Mar el is olvas
tam. Nagyon tetszett! Jov6re is benevezek!

T6th Adrienn 2.osztaly

Kirandulni voltunk...

Marcius vegen kirandulni voltunk Budapesten. 43 gyermek
kel indultunk utnak vonattal. A program a (sodak Palotaja es a
Tropicarium meglcitogatasa volt. Tanul6ink es mi nevelak is el
veztlik a j61 sikerlilt kiruccanast.

tiszteletr61. Reggel misevel indult a nap. Az els6a'ldoz6k gy6ntak,
majd utana az aula ban volt a mise megtartva. Az Atya es a Lelkesz
ur Jezus szeretetteljes tanitasair61 meselt. Amikor ennek vege lett,
felmentunk a termunkbe, hogy vallasi temaju filmet nezzunk. A mi
osztalyunk az Utazas a mennyorszagba cimu filmet kapta. Miutan
vege lett, megbeszeltuk, miral sz61t a film. Ezen a napon csak de
lig kellett iskolaban maradnunk. BeszeltUnk arr61 is, hogy kozeleg a
Husvet, es mit unneplunk ezekben a napokban.

Az als6sok staci6kat abrazol6 kepeket szfneztek, majd osszeallf
tottak a keresztutat. Kozben a husvetr61, annakjelentaseger61, Jezus
kereszthalalar61 es feltamad'asar61 beszelgettek osztalyf6nokeikkel.

Ebed utan mentlink haza, es keszultUnk a tavaszi szunetre, a pi
henesre. A Lelki nap lenyege a nyugalom, az elcsendesedes, az egy
mas iranti szeretet.

Lcitk6czki Bence 5. osztcilyos tanul6
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A Sport es Idegenforgalml Alqp/a ptllYllzatok elblrtlltls4t a Kepvise

liHestUlet a Penzilgyl, Gqzdasdgl. Turlsztlkqi. ellenorzii es Kozbeszerzesi
Blzottsag haMskiJrebe utaltal

Fennmarad6 osszeg: 386.400 Ft
Az egyesiiletek eseteben a donteshoz6: Dgyrendi, Oktatasi, Kulturalis,

Kisebbsegi es Eselyegyenlosegi Bizottsag

A Kozponti Sport cs Ifjusagi EgyesUiet 300.000. Ft tamogatllsban
reszesUlt a Bursa Hungarica Felsiloktatasi OsztondlJrendszer pcnzmarad
vanyab61.

Civil Alapra beel'kezett palyazatok elblr4las4r61 az Ogyrend!. Okta
Msi. Kultur411s. Kisebbseg!. Eselyegyenlascgi Blzottsdg kapott felhatal
mazost a KepvlseUi-testiilettlil

A Civil Alap uJonnan bevezetett "B" komponenseben intezmenyi szol
galtatast lehetett igenyelni termeszetbeni juttataskent, melyre osszesen
1.000.000 Ft lett meghatarozva. Hataridore 5 palyazat erkezett es keriilt
elblralasra.

OFt

200.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft

100.000 Ft

250.000 Ft

325.000 Ft
125.000 Ft

Halgasztron6miai egyesulet
Dr. T6th Elek Kertbarat Kor
MozgaskoriMozottak es Hadirokkantak Gyomaendr6di
egyesulete
DeI-Alfold-Eur6pai-Uni6 Gazdasagi, Kulturalis, Oktata
si, Integraci6s, Egyuttmllkodest Koordinal6 Kozhasznu
Egyesulet
Bell Cafe Kft

Koros Kezilabda Club Eavesiilet 500.000,F
Kozoonti Soort es lfiusal!l EQvesUlet OF
Gvomaendrodi Futball Club 3.800.000 F
Gvomaendrildi Tudo Club 850.000 F
Koros Kaiak SE 3.000.000 F
Gvomaendrod Kis Balint Altalanos Iskola Soorteavesiilet 100.000 F
GvomaendriSd Gvermeldabdafl.lg6 EQvesiilet 700.000 F
Kner Tane - SDort EQvesUlet 750.000 Pt
Gvomaendrod Nol Kezilabda SDortegYesiilet 1.000.000 Ft
Korona Billard Klub 70.000 F
SzekelY Mlhalv Modellezo Soortclub 100.000 F
Sane Roolabda Soortclub 180.000 F
Rumba TanceSODort El!yesUlet 950.000 F
Gyomaendrod Delfin Soort es Usz6egyesiilet OF

Nev Helyszln ldoszak Heti Fil Koltseg
6ra- Ft
szam

Korosmenti Tane- Katona J6zsef 2014.01.-12.31 3 170 184.080
eQviittes AlaDltvanv Muv. Haz
Rumba tancesoport Katona J6zsef 2014.01.-12.31 3 30 184.080
E{[Vesi.i!et Muv. Haz
6szido nyugdijas Katona J6zsef 2014.01.-12.31 2 70 122.720
Klub Muv. Haz
Nyugdijas Gyomai Katona J6zsef 2014.01.-12.31 1 22 61.360
N6klub Muv. Haz
Cukorbetegek Gyo- Kozossegi 2014.01.-12.31 1 53 61.360
maendrodi Klubia Haz

hogy mirol dontOtt a KepviselO-testiilet aprilis h6napban

A 2014. apriJis havaban soron kovetkezl5 Testiileti iilest 24-re hlvta osz
sze a Polgarmester.

A Polgarmesteri beszamol6 utan elfogadasra keriiItek a lejart hatar
idej(\ hatarozatok, majd kezdetet vette a 29 napirendi pont megtargyalasa.

Beszamol6 a 2013. evi zarszamadasr61
A 2013. gazdasagi ev komoly vaItozasokat hozott mind a hivatal, mind

az onkormanyzat eleteben. Ennek oka, hogy ugy a finanszlrozas, mint a
jogszabaly! kornyeiet megvaltozott, ami mas gondolkodasm6dot is feltete
lezett a felelosoktl5!. Ezen k(viil atalakult a hivatali struktura, megalakult a
Kozos Hlvatal, es meg szllmos vaItoztatasra keriilt SOl' az ev soran.

A m6dosltott e16iranyzat az alabbiak szerint alakult: 3.529.195 E Ft
A 2013. hi teljesltes! osszegek az alabbiak szerint alakultak:
Bevetelek: . 2.885.767. EFt
Kiadasok: 2.551.209. E Pt
M(\kodesi kiadasok osszege: 1.978.767. EFt
Felhalmozasi kiadasok osszege: 419.638 E Ft.
Finanszlrozasl kiadasok osszege: 134. 586 E Ft
Fiiggil kiadasok osszege: 18.218 EFt
Az eves gazdalkodas soran az a eel fogalmaz6dott meg, hogy a Kepv!

selil-testiilet szamara kotelezilen kir6tt feladatok maradektalanul vegrehaj
tasra kerUijenek, valamint megval6suljanak a fejlesztesi eelok. A kedvezo
pozlci6 kialakulasahoz hozzajarult az atgondoit es kovetkezetes ad6poJiti
ka, iIIetve a palyazati leheWsegek megkeresese es kihasznalasa Is.

Az onkormanyzat osszevont merlegenek fll osszege az elozo evhez ke
pest 605,822 E Ft osszegu novekedest mutat.

A KepviseI6-testiilet elfogadta a penziigyi beszamol6t a 2013. gazda-
sagi evril!. .

Az orvosi Ugyelet feladatellatasanak attekintese
Varosunk Hunya Kozseggel egyiitt feladat ellatasi szerzodest kotOtt

2007. evben ismetelten a. SANI-MED TRANS Kft,-vel az orv'osi iigyelet
ellatasa erdekeben,

Az elmult evek alatt sok lakossagi panasz erkezett ugy a mukodessel,
mint az ugyeleti ellatasban reszt vevil orvosok munkajaval kapesolatban.
A Kepvisel6-testiilet januar 6ta folyamatosan targyalja a Kft. beszamol6it,
ilIetve sz6beli egyeztetest is lefolytatott a mukodtetOvel.

2014, marcius h6napban keriiIt SOl' Gyomaendrod Varos es Hunya
Kozseg Onkormanyzatanak kepviselili es a Szolgaltat6 kozotti egyeztetO
targyalasra, A megbeszelesen harom problemakor kore esoportosltottak a
megoldasra var6 feladatot a hatekonyabb mukodtetes erdekeben:

stabil orvosi garda alkalmazasa
garantalt panaszkezeles a SlOigaItat6 reszer6l

- a SzoigaItat6 rendelkezesere all6 szemelyi allomany bemutatasa
mellett havi iigyeleti rend kialakitasa es folyamatos ismertetese az
Onkormanyzattal

A Szolgaltat6 a problema felvetesevel egyetertett es vallaIta, hogy a
szakmai munka javitasanak erdekeben irasbeli javaslatot keszit, majd be
nyu.jtja a Hivatalnak.

2014. aprilis 11. napjan Dr, Piriczky Bela irasbeJi javaslatat megkuldte,
melyrol jelen iilesen hozott hatarozatot a Kepviselo-testiilet.

Hosszas vita es elemzes utan az a dontes sziiletett, hogy az iigyelet mu
kodtetesere kozbeszerzesi eljarast ir ki a KepviselO-testiilet, illetve a kozbe
szerzesi eljanl.s lezarasat koveto 60 napra felbontja a SANI-MED TRANS
Kft,-vel a 2007-ben kotott szerzodest.

Leh6ezkine Timar Iren
Kepviselo

A Kepvise!o-testiilet a javaslatot elfogadta, a nyertes palyaz6k kiertesi
tese folyamatosan fog megtortenni

A bizottsag javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet az Endrodiek Barati
Kore Egyesiiletet a 2014. evi Hidavat6 Dnnepseg szervezesi es lebonyoli
tasi koltsegek tekinteteben 250.000 Ft tamogatasban reszesitette, forrasut
pedig a Civil Alap ..B" komponenseben levo maradvanyosszeget jelolte
meg.

A Civil Alap "I\' komponensere beerkezett palyazatok koziil az alap!t
vanyokat a kovetkezo tamogatasban javasolta reszesiteni:

Donteshoz6: KepviseliJ-testiilet

KozalaDitvanv Gvomaendrod Varos Koz{[vl!itemenyeiert 155.000 Ft
Hallhat6 HanQ AlaDitvanv 120.000 Ft
Gvomaendrod Zenebanitok Kamarak6rus AlaDitvanv 225.000 Ft
Suttyomba a Viharsarok Nepi Kulturotoksegenek 225.000 Ft
MeQorzeseert Kozhasznu AlaDitvanv
Korosmenti Taneegviittes AlaDltvany 375.000 Ft

Kornvezetvedeimi Alao 6
Idel!enforl!almi Alaora 7
Civil AlaD 8
Snort Alao 14

Palyaz6 Megitel
tamOQ'atas Ft

1. Keesel!eszul! Taivedelmi es Horl!asz EQvesiilet 600.000
2. B6nom-zul! Vizert El!vesiilet 900.000
3. Bekes MeQ'vei Peresi-holtaQ' Termeszetvedelmi Egyesiilet 550,000
4. Sirat6i Kornvezetvedelmi es HorQasz EQ'vesiilet 600,000
5. S6ez6zul!i Kornvezetvedelmi es HorQasz EQvesiilet 500.000
6. TemDlomzugi Kornyezetvedelmi es HOrRasz Egyesiilet 450.000

A Kornyezetvedelmi Alar lVaros-fenntart6 Kornyezetvedelmi es Me
zogazdasagi Bizottsagra atruhazott hataskorl

Beszamol6 a 2014. evi alapokra beerkezett palyazatok eibiraIasar6l
es ezek reszere tamogatas megaIlapitasara

A Kepviselo-testiilet 2014. evben is palyazatot irt kl kornyezetvedelmi,
sport es civil szervezetetek reszere. Benyu.jtasi hatarid6: 2014. marcius 31.
ejfel volt.

A meghirdetett palyazatokra osszesen 35 palyazat erkezett.
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Hirek inne 1-0ll1lnan. es hazunk bijar61

2014. majus

I

Hazahivjuk, hazavarjuk!!

Egykori bregsz616 es kornyeki diakok, tanitok es hozzatar
toz6ik tahilkoz6jara 2014. junius 7-en delel6tt 10 61"<lra a volt
Szent 1mre 1skola Keresztjehez, a 7 iskola kozos Emlelcoszlopa
hoz!

Nemzetkozi Roma Nap Gyomaendrodon

Onkormanyzatunk immar hagyomanyosan, mint minden ev
ben megunnepelte a Nemzetkozi Roma Napot Gyomaendrodon.
1971-ben Londonban megrendezett elso Roma Vilagkongresszlisr61
emlekezunk meg ezen a napon. A kongresszus jelenWs allomasa volt
a ciganysag nemzette valasanak folyamataban, a cigan,ysag nemze\
tudat formaJ6dasaban, itt szuletett dontes a cigany nemzeti jeJkepek
hasznalatar61 is. Aprilis 8-at a IV. Roma Vilagkongresszuson 199d,
ben kialtottak ki hivatalosan is cigany nemzeti unneppe. E napot az
ENSZ aRoma Kultura Vilagnapjava nyilvanitotta. I

2014. aprilis 8-an OnkormanyzatunknaJ megemlekeztunk errol
az unneprol. Szecsi Zsolt elnok unnepi beszedeben hangsulyozta,
hogy a tobbsegi tarsadalom elfogadjon bennunket, ahhoz elenged
hetetlen az, hogy megismerjek kulturankat, hagyomanyainkat. Ezt
kovetoen Varfi Andras Polgarmester ur koszontotte a ciganysagot
ezen unnep alkalmab61. A R6zsahegyi Kalman Altah\nos iskola es a
Bethlen Gabor Szakkepzo Intezmeny szinvonalas musora utan Pal Ja
nosne a romak szociaJis helyzeterol tartott eloadast, ot kovette Czank
Gabor gyomaendrodi plebanos, aid altai betekintest kaptunk aroma
hitvilagba. Ezt kovetoen Dr. Szonda Istvan neprajzkutat6 az endrodi
ciganysagot ldemelve az endrodi ciganyzeneszekrol tartott eloadast.
A delelotti program befejezesekent Onkormanyzatunk megvendegel
te a jelenlevoket, mely alatt Botos Janos szolgaltatta a zenet. A delelolt
folyaman Dr. Torma Eva foorvos asszony egyenre szabott szaktanacs
csal hilla el a hozza fordul6kal. Tovabba a Voroskcreszt ingyenes ver
cukor, illelve vernyomasmerest biztositott a lakossag reszere. Delutan
16 6rai kezdettel a Kner lmre Gimnazium tanul6ival kozosen jatsz6
hazat rendezti.ink gyermekek szamara, mely nagy sikert aratott.

Gyomaendrodon Uzemorvosi (foglalkozas-egeszsegugyi elIatast)
vallalok! Rendeles helye: Gyoma RendeJointezet Rendeles ideje: Szer
dankent 8-12 6raig. ElOzetes bejelentkezes: 30/9850-816-os telefonsza
mon sziikseges. Dr Hunya 5aro1ta foglalkozas-egeszsegugyi szakorvos

Gyoman. a Vasarteri lak6telepen foldszinti, egyszobas lakas cserep
Idlyhaval es gazfUtessel ELADO! Ar megegyezes szerint!

Telefonszam:0620/376-4567

GYOMAENDRODON, Tamasi Aron 13 sz. alatti hazelad6. Erdek
lodni: 06 30-705-1257 szamon lehet.

END~6D HIDAVATAS

Az Enclr6diek BarcHi Kore 2014. maj~s lO-en (szombat) hid-
I avat6 iinne'pseget szervez az endr6di kozuti hidnal. Az a1kalmat
az adja, r,ogy 100 evve! ezel6tt epi.i1t az els6 endr6di hid, to
vabba, h9gy a koze1multban ujjaepitett hidnak nevet is adjunk,
"ENDRODI'HfD" neven. Az iinnepseg misevel kezd6dik 10.00
orakor az endr6di Szent Imre Katolikus Templomban. A mise
a hidepitokert, az e1szarmazottakert es a helyben lak6kert 1esz.
Ezt koveti 10.45-kor a hid Endrod fe16li vegenel szervezett iin
nepseg.

Az iinnepsegre szeretette1 hivjuk es varjuk Gyomaendr6d
1akosait es az e1szarmazottakat. Ezen a1kalomb61 setahaj6zasra
is 1ehetoseg nyilik.

Endrodiek BaratiKore Vezetosege neveben FulOp Imrene

Endrodiek Barati {(ore felhivasa

Ebben az evben unnepeljiik az endrodi hid fe!szente!esenek
100. evfordul6jat. Ebbol az alkalomb61 kiallitast szervezlink.
Kerjiik, hogy akinek olyan fenykepe van, aho1 az endrodi hid
is latszik, hozza el vaey kiildje el az alabbi cimek valamelyikere:

szilagyinemethCw!reemail.hu
margitv46@freemail.hu .
Szilagyi Ferencne Gyomaendrod, Kolcsey u 12. T: 0666 610

265 vagy 06705361549
Ladanyi Gaborne Gyomaendrod, Endrodi u 21. T: 0666

611311
Koszonjuk a segitseget.

Endrodiek Barati Kore vezetosege

Kedves Baratunk, volt Osztalytarsunld

Az 1964-ben az Endrodi Altalanos Iskolab61 elballagott oreg
diakok 50 eves talalkoz6jat elkezdtuk megszervezni 2014. ma
j!ls 9-en pentek estere; Delelott a volt iskoh1nk, mai Rozsahegyi
Altalanos Isko1aban 1esz a szokasos eves iinnepiik, mely erdekes
es szinvonalas rendezveny. Ehhez kapcsol6d6an 16 6rat61 meg
tekintenenk a volt ligeti iskolat, mely osszevont tanintezmeny
kent Endrod egyet1en iskolaja.

Szeretettel varjuk azokat is, akik az iskolai eveik egy reszet
toltottek Endrodon es orommel nosztalgiaznanak gyermekkori
tarsaikkal.

18 6rat61 a HfDFO (Dombszogi) Vendegloben kotetlen be
szeigetes vacsof<:lval (pezsgo, leves, vegyes tal, soml6i galuska),
melynek koltsege 2500 Fum. Termeszetesen szivesen latjuk pa-
rodat is. .

A hdvege tovabbi programjakeni szombat delel6tt az End
rodiek Barati Kore az Endrodi Hid a)09 eves jubileuma es uj
jaepitese alkalmab61 ugynevezett HIDUNNEPET szervez, es
lehetoseg lesz a Koroson setahaj6zasra is.

Amennyiben erdekel, erre kiilon jelentkezest elfogadunk.
Ha szallas igenyed van, akkor abban is segithetlink.
Kerjlik, igenyedet idoben sziveskedjel kozolni legkes6bb

majus 5-ig. hogy a szervezok feladatukat mindenki mege1ege
desere tudjak ellatni.

Szervez6k: Feuerverkerne Balogh Irma 06-66-386-665
Lovaszne Habzda lren 06-66-284-949
SzakaIos Maria 06-30-358-5618
Timar Imre 06-20.. 942-9331

e-mail: timarimrev@gmail.com

Budapest, 2014. marcius 22.
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Endrod, 7960. febr. 77.
(7956-os szabadul6sa ut6n)

Oh, Elet, te szep, te hut len,
olyan val6szfnutlen,
hogy vagyok,
s mint a nagyok,
gyotbrtem magam
hasztalan
semmi dolgokert,
shogy megfojthat a vert,
mibe
en bUjtam bele,
mert szerettem volna vedeni
magamat veled szemben.
Csal6dtam.
Ez az en bajom,
de minden karban van haszon,
es tbrveny minden veletlenben;
te bebujsz hozzam
egy resen,
en meg [gy egeszben
nem hagyhatom el a zarkam,
s maradtam aryan
vedtelen,
mig te vedve vagy ellenem.

Bekescsaba, 2014. februar 23.
Szulimanne

Szurovecz Eleon6ra

"Bajban vagyok magammal. )6 lenne tudni: mit is szeretnek
ennyi ida utan? Sok-sok ev telt el ugy: magyar-tortenelem szakos
gimnaziumi tanarkent tudtam, hogy edesapam versei kozott fI
gyelemre melt6ak is vannak. Elkestem vele . .. 6 felre tene oket egy
visszautasitaslwr, kesobb elfelejtettuk... Pedig tudtam, hogy ott
vannak a polcon: ket eve nehanyat legepeltem, s elvittem egy talal
koz6kor regi csoporttarsamnak. Takacs Geza, a TAN!-TANI alternativ
iskolai foly6irat szerkesztoje azt mondta ra, hogy ezek igazi versek,
s fontos, hogy elokerUltek, hiszen negyven evig nem lehettek versek.
)6 volt hal/ani. EI/entetelezesnek ereztem a mel/azOttseg utan ....

.. .Aput 7957 februarjaban tart6ztattak Ie. A vadirat szerint
negyuknek (kettojUket edesapam a targyalason latta eloszor) a de
mokratikus al/amrend megdontesere iranyul6 cselekmenyben val6
tevekeny reszvetel volt a bune, ezt az fteletben a szervezkedes ela
mozditasa alakra m6dositottak. Fa bUnkent az irodalmi kor politi
zalasat emeltek ki.. ..

.. .ket ev bortonbuntetest kapott, megjarta a Gyujtofoghazat,
Kistarcsat, Marianosztrat. fdesanyamnak veliJnk, a ket kicsi lannyal,
meg Hajdu megyet is el kel/ett hagyni, igy kerult a csalad Bekes me
gyebe.

. .. 799B-ban agyi infarktusban halt meg. Tartozom neki. A ver
seinek helye kef/, hogy legyen egy szinvonalas irodalmi lapban is. Az
50 eves evfordul6 talan at is

- megerinti... legalabbis a hitt Ricsei Balazs:
benne, hogy odaat is mindent
tud r6lunk. Most azt kivanom, Sorok
legyen igaza ..."

Gyomaendrod,2006
nyarut6jan"

meg az osztalyfonoki es az orosz orat. Heti egy alkalommal a ket
6ra egymas utan volt. Nagyon vartuk ezeket a szabadban elt61tbtt
idoket. Ha kimondta, hogy pakoljunk es menjUnk, par pillanat alatt
k6nyvvel a h6nunk alatt keszen alltunk az indulasra. Rajongc'isig
szerettUk ezert. Neha telen is kimentUnk a befagyott Harmas-K6
ros rev-zugi holtagara. Ez a teli gyermekparadicsom a ligeti iskola
mellett van. VelUnk egyUtt csuszkalt. lIyenkor tanarunk jatsz6tar
sunl<ka valt.

Nyaranta diakmunkat szervezett. Hatodik osztalyt kovero nyc'iri
szUnidoben, a gyomai teglagyarban egy hetlg nyers regl,\kar pa
koltunk raklapokra. Nehez fizikai munka. Az elso ker nap urc'in a
faradtsagt61 este ruhast61 aludtam el. Harmadnapra belejorrem.
Nagyon j61 kerestUnk. Ebbol a keresetbol utaztam el a Balaron
fenyvesi eszperant6 taborba, amire elotte egy hetig keszfterre Fel
vallalkoz6 szellemu diakjait. A nemzetl<ozi eszperant6 taboroknak
evekig egyik szervezoje volt.

Egyszer, osztalyfonbki 6ran arr61 meselt, mi az a p6tolharatlan
veszteseg, amit az embernek a legnehezebb feldolgoznia. Mintha
tegnap lett volna, ugy eseng fUlembe b6les gondolata: "Tudjc'itol<
gyerekek, az eletben ket dologra nem lehet felkeszUlni, az egyik.
ha hirtelen leeg a hazunk, a masil<, ha legkozelebbi szeretteinkbol
varatlanul elveszftUnk valal<it. A t6bbi dolog mind p6tolhat6 es
elt6rpUi ezek mellett." Gyerekfejjel meg nem ertettem, ma mar
teljes mertekben azonosulok vele.

Verseket is frt. fiatalabbik lanya, 2006 nyarut6jan fgy emleke
zett:

Az olimpiai langot egyUtt
gyujtja meg ket hfres sporto
i6, Irina Rodnyina haromszoros
olimpiai bajnol< jegtancos es
Vlagyimir Tretyjal< haromszoros
olimpiai bajnok, tfzszeres vilag
bajnok jegkorongoz6. Tuzijatel<,
fenyar, pompa, szfn kavalkad,
zene, enek, vidamsag. Megkez
dodnek a tobb mint ket hetig
tart6 sportrendezvenyek. tlet,
kUzdelem, jatek, szenvedely,
egy-ket sportagban mar muve
szet. Balazs bacsi, hiszem,hogy
odaatr61 Te is latod, es tudod
milyen nagy ertekeket es kin
eset hagytal rank.

Ricsei Balazs pedag6gus

1926-1998

Balazs bacsi

vj kenyer ize, lepergo konny soja,
orom-kacagas, lelki J<aba-ko...
Isten aldjon! Te legy vegso Almunk,
s ivadekainkba szebb Jovol

Timar Mate

SzlJlOfold: 13olcso, majd koporso!
Sarkcsillag a negy egtaj feloll
Anyanyelved billyogkent jeloll
Te vagy it teli ho's a tavaszi zold,

Nezem a XXII. Teli Olimpiai
Jatel<ok monumentalis, lenyu
g6zo megnyit6 Unnepseget.
Szfn kavalkad, fenyar, pompa,
felkeszUltseg. Alkalomhoz illo
en, ahogy egy ilyen vilaghfru
rendezvenyen elvart. Hallga
tom Rimszkij-Korszakov eso
dalatos Seherezadejat, nezem
a Wrekeny kislanyt, Ljubovot
(szerelem), akinek alomutaza
saval attekinthetjUk Oroszor
szag t6bb szazeves t6rtenelmet.

felesendUlnek ismeros dallamok, k6ztUk a Moszkva-parti estek,
rajtakapom magam, hogy dudolom ... podmoszkovnije veesera...

...Visszarepft az idoben a hetvenes evekbe. Balazs baesi jut
eszembe, a hangulatos orosz 6rak, melyseges szeretete es tisz
telete az orosz nepi kultCIra irant. ZenejUket, irodalmukat 0 ismer
tette es kedveltette meg velem. Gorkijr61, Csehovr61, Solohovr61,
ToIsztojr61 tole hallottam elosz6r. Grain diaktarsaimmal egyUtt
megismertUk az orosz nepdalokat, a legszebb komoly zenei mu
veket, es felhfvta figyelmUnket szamtalan orosz kepzomuveszeti
ertekre.

(>

Nem sz61ftottuk tanar urnak. Sosem kerte. Egyszeruen esak Ba~:

lazs bacsinak hfvtuk. NekUnk, tanftvanyainak 6r6kre az is marad.' .
Magas, szemUveges, sportos testalkatCI, gyor~ mozgasu ember
volt. ,Nagy muveltsegu, sokoldalu, humanus, fzig-verig tanft6 al
kat. Atadni minden tudast, amit at lehet egy tizeneves kamaszod6
gyermeknek. Ez motivalta, e szerint elt es tqp(fbtt. Mindig vida
man es optimistan tekintett elore. Akkor meg··nem tudtam milyen
embert pr6bal6, meltatlan evek alltak m6g6tte. Sosem beszelt
r6la. Meg gyermekeinek sem. Orosz tagozatos osztalyunkban
nyelvtanarunl< es osztalyfon6kUnk volt. A hetvenes evekben nem
volt sikk az orosz nyelv tanulasa, altalaban a legWbb diak utal
ta. VelUnk megszerettette. Heti hat 6raban tanultuk, fgy minden
nap talalkoztunk. Akkor meg szombaton is jflrtunk iskolaba. Nem
emlekszem, hogy otthon sok dolgom akadt volna a helyesfrassal
vagy a ragozassal. A k6nyv nelkUI feladott sz6veg r6gzftese ma
radt esak hazi feladat. Az 6rakon ugy magyarazott, hogy mindenki
megertette a drill nyelv helyesfrasi es kiejtesi nehezsegeit. Nem
esak megertette, de meg is szerette. Mas tantargyakb61 gyengebb
osztalyzatCI osztalytarsaink is jeleskedtek orosz nyelvbol. Beval
10m a gimnaziumi evek alatt is az itt megszerzett tudasb61 eltem
sokaig. .

Telen is kerekparral jart. Amikor enyhUlt az ido, kisse kopott
. barna k6penyeben kerekezett egyik iskolaepUletbol a masikba.
Endrod6n a felso tagozatos evfolyamok t6bb iskolaepUletb'en,
egymast61 negy-6tszaz meter tavolsagra voltak "elszallasolva".
Ma mar nem fgy van. Sosem kesett es sosem hianyzott 6rair61.
Szigoru volt 6nmagahoz, de elvarta a tiszteletet es a fegyelmet
diakjait61 is. Nem esal6dott bennUnk. Peldamutatasaval szerzett
tekintelyt elottUnk. Hetedikben es nyolcadikban, aprilis-majusban,
ha nem esett, a Harmas-K6r6s gatoldalan vagy a ligetben tartotta
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Szent J6zsef, a munlds
Szent Atanaz pi.ispok es egyhaztanit6
Szent Fulop es Jakab apostolok
Husvet 3. vasarnapja
Boldog Gizella
Husvet 4. vasarnapja
Szent Nereusz, Achillleusz, Pongrae vertanuk
A fatimai 1;>oldogsagos Szuz Maria
Nepomuki Szent Janos aJdoz6pap, vertanu
Husvet 5. vasarnapja
Sienai Szent Bernardin aldoz6pap
Magallan Szellt KristOf aJdoz6pap es tarsai
Szent Rita ozvegy
Boldog Apor Vilmos puspok, vertallu
Szuz Maria, keresztenyek segitsege
Husvet 6. vasarnapja
Neri Szent Fulop aJdoz6pap
Canterbury Szent Agoston puspok
Szent Istvan kiraJy ereklyeinek atvitele

MAJuSI UNNEPEK
1. csutortok:
2. pentek:
3. szombat:
4.vasarnap:
7. szerda:

11. vasarnap:
12. hetf6:
13. kedd:
16. pentek:
18. vasarnap:
20. kedd:
21. szerda:
22. csutortok:
23. pentek:
24. szombat:
25. vasarnap:
26. hetf6:
27. kedd:
30. pentek:

Vff OSOtll(

MAJuSI MISEREND

Endrod
Vasarnap es iinnepnap: 9 es 19 ora,

hetkoznap csiitortok kivetelevel reggel fel 8

I Gyoma
Vasarnap es iinnepnap 11 ora,
kedden es penteken 18 orakor

Hunya
Hetkoznap csiitortok kivetelevel18 ora, szombaton 18 orakor

vasarnapi elOesti mise, vasarnap es iinnepnap iO ora
misek elott fel oraval majusi litania

Hunyai Hosok Napja: majus 25. vasarnap 10 ora, templom
Hunyai egyhazkozsegi vacsora: majus 31. szombat 18 ora
Hunyai Szent Laszlo Mcsu: jt'lllius 21. szombat 10 ora
Gyomai Jezus Szive bucsu: jt'lllius 28. szombat 10 ora

6

"Neked ajanljuk Szuzanyank, a legszebb honap alkonyat.. :'
A fenti sorok egy kedves enekiinkbal

valok, mely a kedves majusi vecsernyek al
kalmaval szokott felhangozni templomaink
ban. Majus havM ugyanis, mint a legszebb,
legviragosabb honapot Katolikus Egyha
zunk a Boldogsagos Szuz Marianak szenteli,
s a gazdagon felviragozott Maria-oltar ele
gyulve estenkent majusi ajtatossagot veg
ziink. Ezeknek a szep esti vecsernyeknek
elsadleges celja az Isten Anyjanak dicsaitese
es gyermeki hodolatunk szeretete es meg
nyilvanuhlsa. Masodsorban pedig, a Lorettoi
Litania gyonyoru szavait imadkozva, tanulni
akarunk a Szent Szuz erenyeibal. ..

Mindnyajan ismerjiik az Angyali Udvoz
let tortenetet az Evangeliumbol. Gabor an
gyal koszonti a fiatal nazareti leanyt, Joakim
es Anna lanyM, es kozli vele, hogy alazatos
saga, tisztasaga es mely Isten-hite miatt at
valasztotta ki Isten arra, hogy a Megvalto
anyja legyen. Pedig elsa lMasra Maria csak
egy Jeruzsalem leanyai koziil, es tulajdon
keppen amaga sem erti az angyal szavait. S
bar valoszinuleg nem erzi magM me1tonak
erre, megis alazattal meghajlik Isten akarata
elatt: "Legyen nekem a Te iged szerint!".

Es innen mar ismerjiik Maria tovabbi
sorsM: megsziili es felneveli a Messiast, es
b~r a kes6bbiekben a hatterben marad, meg
is figyelemmel kiseri Jezus tanit6litjM, em
lekezetebe vesi szavait, s joggal allithatjuk,
hogya az elsa kereszteny, aki eljutott a toke
letessegre, s mennybevetele utan megkapta
az orokos koronM a Szentharomsagtol.

De elhagyva Palesztina videket, s elOre
porgetve az idak kereket alljunk meg Szent
Istvan elsa kiralyunk idejenel. Istvan elve
zeti a keresztenysegre nepiinket. Megerteti
a magyarokkal, hogy a pogany isteneknek
bemutatott aldozatok es a samanok dob
szava nem juttat el minket az iidvossegre.
Elvezette nepiinket Jezushoz, es Jezuson ke
resztiil a Szent Szuzhoz. Az augusztusi Szent
Istvan-iinnepen lattuk a haldokl6 Szt. Ist
vant, aki Imre herceg korai halala utan ut6d
nelkiil maradva, koronajat az egesz orszag
gal egyiitt Marianak ajanlja, aki ez altai lett a
Magyarok Nagyasszonya.

Es a kes6bbiekben a kornyeza nepek

f6ljegyzesei, kronikasai nem hiaba hivjak
hazankat Regnum Marianumnak, Maria
orszaganak. Hiszen a szent Szuz tisztelete
hamar gyokeret vert a magyar lelkekben, es
kiilonos gyermeki szeretettel vette at koriil.
Nagy-Magyarorszag templomainak tobb
mint fele Maria tiszteletere epiilt, a tobb
mint 72 zarandokhelyre pedig evente hatal
mas bucsujar6 tomegek indultak, hogy Ma
ria segitsegeert konyorogjenek.

A szep, viragillatu majusi esteken vonul
janak el lelki szemeink elOtt orszagunk nagy
szentjei, kik kiilonosen is kituntek a Szent
Szuz tiszteleteben:

Elsasorban maga az iment emlitett Szent
Istvan kiraly, aki beleiilteti a magyar szivek
be a Boldogasszony tiszteletet, hahHakor
nem kapkod tr6norokos utan, hanem meri
egyenesen Mariara bizni a'z orszagM es ne
pet, tudva, hogy ott lesz legjobb kezekben.
Ezt lMva, Testvereim, kicsit gondolkodjunk
el: mi tudjuk, merjiik-e az Isten Anyjara
bizni iigyes-bajos dolgainkat, vagy csak a
magunk erejeben bizva akarjuk veghezvinni
iigyeinket? Mennyire van ott a mindennap·
jainkban a Szent Szuz tisztelete, vagy eppen
mennyire zarjuk at ki eIetiinkbal?

Ott lMjuk a liliomtiszta Szent Imre her
ceget a szekesfehervari templom Maria-ol
tara elOtt terdelni, amint tisztasagat es eletet
Marianak ajanlja fel - s tudjuk, ezt meg is
tartotta halalaig. Napjainkban sokan sokat
meltatlankodnak az ifjusag e1eteert. Mert
"bezzeg a mi idankben" nem igy e1tek a fi
atalok. Valoban, masok voltak a szokasok es
az erko!csok. Val6ban nem a jo uton jar ifju
sagunk jo resze, - tisztelet a kivetelnek! De
vajon a morgolodason es megsz6lason l<fviiI
esziinkbe jut-e az, hogy Imre herceg peldaja
ra legalabb neha-neha Mariahoz forduljunk
a jova magyarjaiert? J6les6 erzes volt, ami
kor kaplankoromban a Szarvasi templom
Maria-Tarsulatanak tagjai vasarnaponkent a
r6zsafiizer tizedei koze imadkoztak: "Rozsa
fiizer Kiralyn6je, !c(jnyorogj ifjusagunkert!"
De, Testvereim, nem csak a R6zsafiizer tar
sulat 15-20 imadsagos tagjanaka feladata ez,
hanem mindannyiunk napi imadsaganak
egyik fa kernival6ja lenne, hogy gyermeke-

ink, ifjusagunk Isten akarata szerint fejlodje
nek, az Egyhaz tagjaikent. Akkor talan nem

J tortenne meg az, hogy fiataljaink a maguk
"vallasM" a diszkok homalyaban, a kabit6
szerek b6dulataban vagy az erko!cstelenseg
fertojeben keresne, hanem Maria kozbenja
rasa altai az Isten oltalma es kezei alatt. Na
gyon komoly feladatunk a fiataljainkert val6
imadkozas!

Lam, csak ket nagyjM soroltuk fel ne
piinknek, s mennyi tennival6t talaltunk:
Maria oltalmat kerni nehezsegeinkben es
harcainkban, imadkozni a magyar ifjusa
gert, feleleveniteni aseink regi imadsagos
szokasait, mint pe1daul az Drangyala-imad
sag, a r6zsafiizer, vagy epp az ebben a h6
napban imadkozott majusi ajtatossag ...

Kedves Testvereim, Szuz Maria szep ho
napja felhivja a fi17yelmiinket, hogy lelki te
ren sok a tenniva16nk. Maria tovabbra sem
tagadja meg Szent Istvan egykori kereset, es
tovabbra is orszagunk felett arkodik.

A szep majusi esteken imadkozzunk a
Boldogsagos Szuzhoz, hogy j6 es istenfel6
keresztenyeld(ent tudjunk peldM mutat
ni masoknak is, ezaltal is teljesse teve elsa
Szent kiralyunk 6hajM.

Czan!c Gabor

Bermalkozas:
Majus 3-an szombaton delutan 18 ora
!cor Hunyan.
Majus 17-en, szombaton delutan 17
6rakor Gyoman. (ugyanaznap, szomba
ton reggel 9 6rakor gyonas es fOproba a
gyomai templomban)

ElsoaIdozas Endrodon:
Junius I-jen, Krisztus mennybemene
tele iinnepen, vasarnap 9 6rakor. (elotte
val6 este, majus 31-en, szombaton 18.
orakor elsa-gyonas es fOproba)

ElsoaIdozas Gyoman:
Junius 8-an, Piinkosd vasarnapjan, 11
orakor.
(elotte valo este, junius 7-en, szombaton
18 orakor elso-gyonas es fOproba)



II. Janos Pal papa Karol J6zefWojtyla neven1920. majus
18-an sziiletett Wadowiceben. Sziilei 1(arol Wojtyla es Emilia
Kaczorowslrn.. Edesan)ja 1929-ben halt meg, legidosebb
ba1:)ja pedig, Edmund, alti orvos volt, 1932-ben liunyt e1.
1941-ben efvesztette edesapjat is. 1946-ban lett pap, 1958
ban segedpiispok, 1964-ben ersek, 1967-ben biboros. Reszt
vett a II. Vatikani 2smaton. 1978. okt6ber 16-an valasztotffik
papaya. A II. Janos Pal nevet valasztotta. Okt6ber 22-en mu
tatta be szekfo~lalo szentmiseje.t, Homiliajaban hangzottak
e1 a hi.res Ne feljete1d szavalc 455 ev 6ta az elso nem olasz
papa, a legelso szIav papa. 1981. majus 13-an a Szent Peter
teren merenyletet kovettek el ellene. Emiatt kilencszer ke1
lett megmuteni! A papa meglatogatta merenylojet a borton
ben es megbocsatott neld. A Papa meggyozodese volt, hogy
SzUz Maria vedte meg a gyilkos goly6t6I A Papa 1982 maju
saban elzarandokolt Fatimaba, a golyot a Sz{izanya korona-

KorunJ.{ szentje XXl11. Janos, a J6 papa. Hosszti csen
des, szolga16 evek uMn keriilt Szent Peter szekebe, es fel
ismerve az id61{ jeleit elinditotta az Egyhaz megtijuIasat.
Egyszerusegeben es 1sten iranti szereteteben szeretnenk
kovetni. Egyszerusegenek, kozvetlensegenel{ es oszinte em
berszeretetenek koszonhetOen minden id61{ egyil{ legnep
szerubb papaja volt. A hivo ,;tlep ajkan megbecsUlest lilieje
zo megsz6litasai szillettek. Ozonlottek hozza a zantndokok,
az egyszeru emberek szentjelu>.nt vonul be a koztudatba.
Angelo Giuseppe Roncalli a Bergamo melletti Sotto ilMon
teban sziiletett 1881-ben. Bergam6ban es R6maban tanu1t.
1904-ben szente1tek pappa. Az 1. vilaghabortiban tabori lel
lu~sz. KiilonbOzo feladatolrnt hit el R6maban, leginlillbb a
misszi6k teriileten. 1925-ben c. ersekke nevezik 10, es Bul
gari<iban kezdi diplomaeiai szolgalatat, amelyet Torokor
szagban e.s Gorogorszagban folytat. 1944 decemberet61 Fran
eiaorszagi nuneius. 1953-ban biboros es velen.cei patrhu:lrn.
lett. 1958-ban valasztjak meg papaya. 1959. januax 25-en, a
Falakon kiviili szent Pal Bazilikaban meghirdeti a II. VaWill
ni Zsinat osszehivasat, amelyet 1962. okt6ber ll-en nyitott
meg a vililg piispokeinek resztvetelevel. 1963. jUnius 3-an
halt meg. Unnepet II. Janos Pal papa a zsinat megnyitasanak
napjara helyezte. Je1es enciklikai mellett meg kell emliteni
remek l{onyvet, Egy Ielek nap16ja cimme1, amely magyarul is
megjelent.

SZENT II. JANOS PAL PAPA

1

jaba tetette es megl{oszonte a gyogyulasat. 1984-ben Maria
mennybevitelenek az iinnepen (aug. 15.) felajaruotta az egesz
emberiseget SzUz Maria Szeplote1en Szive altal a Szentha
romsagnak. 1987. mareius 25-en adta ld "A Megvalto AnY.ia"
kezdeta encildikat, amellye1 meghirdette Mfu.ia-evet.

Felto gondoskodassal vezette az Egyhazat, szolgalatat fa
radhatatlan misszi6s lellwette1 vegezte. II. Janos Pal papa
ketszer latogatott Magyarorszagra: 1991. augusztus 16. es
20. kozot-t, valamint 1~96. szeptember 6-7-en.

A fiatalok szeretete vezette, amikor meghiJ:dette az i:fjusa
gi vilagnapot. Hidepito volt a zsid6k, az ortodoxok, a protes
tfmsok es a vilagvallasok kozott. Utrehozta az imatahillwz6t
Assisiben, a nem kereszteny vilagvallasok kepvise1oivel, ahol
mindenId a sajat hite es hagyomanya szerint fohaszkodott. A
boldogok koze emelte tobbek kozoti Terez anyat, a magyarok
kOzill pedig Apor Vilmost es Batthyany-Strattmann Laszl6t.
Magyar szentjeink koziil 0 kanonizalta 1\ingat es Hedviget.
1999-t61 stilyos beteg, peld{tt adott a szenvedes elfogadasa
ban es fe1ajanIasaban is.

2005. aprilis 2-an, az aItala alapitoti 1steni Irgalmassag
vasarnapjanak vigiliajan halt meg. Ut6da, XVI. Benedek
papa 2011. majus I-jen avatta boldogga, es iinnepet okt6ber
22. napjabanjelolte meg.

2013 jUliusaban Ferenc papa alairta a szentte avatasahoz
sziikseges dokwnentunlOt. Szentie avatasara 2014. aprilis
27-en, az 1steni Irgalmassag vasarnapjan keriilt SOl', XXlII.
J{mos papaval egyiitt. --

(forras: Magyar Kmir, Szentek elete)

VARO (J K

"MeunybeMenok"
SZENT XXlII. JANos PAPA

2014. majus

, Tesz-Vesz Tavasz 2014. H'un 'an
A Szeged-Csanadi egyhazmegye immar

hetedik alkalommal rendezte meg a Tesz-Vesz
Tavasz nevet visel6 akci6t, melynek celja, hogy
a fiatalok kbzossegeit onkentes tevekenyseg
re buzditsa, erzekennye tegye 6ket a kbrnye
zetUkben keletkez6 feladatok eszrevetelere es
azok elvegzesere. Az onkentes munka lehetett
barmi",ami szebbe teszi egy vagy tObb ember
eletet vagy kornyezetet". A kezdemenyezes
hez a hunyai plebania kbzbssege is csatlako
zott, velUnk egyUtt mintegy haromezren teny
kedtek az egyhazmegye terUleten.

Akovetkez6 feladatokat tUztUk ki magunk
ele: a plebania el6tti kert tavaszi rendbetetele,
a "keresztes" iskola kUIs6 allagvedelme, illetve
kiszabadftasa az elnyom6 tujaerd6t61, a teme
tOi masodik vilaghaborus h6si emlekmu kore
viragok Ultetese, vegUi falunk neves n6taszer
z6jenek, Kakas bacsi sfrjanak a rendbetetele.

A tenyleges program marcius 22-en volt,

de az el6keszUletek mar hamarabb megkez
d6dtek: lS-en ki lett javitva a keresztes iskola
sok helyen hianyz6 vakolata, majd 17-en az
egyhazkbzseg asszonyai kbrbemeszeltek. A
Tesz-Vesz program napjan reggel 9 6rara gyU
lekeztUnk a plebania ele. Nem sokkal a kezdet
elatt 5 percre meglatogattak bennUnket a
szerveza szegedi Katolikus IfjLlsagi Alapitvany
kepvisel6i, akikTesz-Vesz-es karszalaggal ajan
dekoztak meg bennUnket. Osszesen tizenket
fiatal es kett6 id6sebb hunyai resztvev6 volt.

9 6ra utan kezdetet vette a munka. A ple
bania el6tti kertet kigyomlaltuk, a bokrokat
megmetszettUk es viragokat UltettUnk. A ke
resztes iskola es az igazgat6i lakas el6tt a tuja
kat egy szintre vagtuk, a feny6ket alul megrit
kitottuk, Amint levagtuk az els6 tujat, az iskola
falan lev6 Jezuska azonnal napfenybe borult.
Ezt kovet6en kimentUnk a temet6be es a ma
sodik vilaghaborus h6si emlekmu kbre arvacs-

kakat UltettUnk, a program legvegen pedig
a regi temet6ben kitakarftottuk Kakas bacsi
sfrjat, mikbzben sz6ba is jott a "Ket csattan6s
pofonert" cimu remekmuve,

Delutan egy 6rara mindent terv szerint
elvegeztUnk. J61es6 erzes volt latni, amint a
resztvev6k nagy lelkesedessel vegeztek tenni
val6jukat, mindenki mosolyogva es neha vic
celadve serenykedett. Menet kozben izletes
sUtemenyeket is kaptunk. Felemel6 elmeny
volt megtapasztalni, hogy kozsegUnk arcula
tat bnzetlen munkankkal szepftettUk. Vegye
nek peldat masok is err61 a rendezvenyr61 1

Ezuton szeretnek koszbnetet mondani a
vakolashoz szUkseges anyag, illetve szersza
mok felajanl6inak, a meszelesben resztvev6
asszonyoknak, a finom sUtemenyek keszit6i
nek, es vegUI a programon megjelent resztve
v6knek.

Hegedus Bence



8 VAROSOHK 2014, majus

Igen, NB·3 S1.ill-
tig jlltva a Bekescsabal
EflSl'eben.ls futballoztam.
jobboldall kozeppalyast•.
soprBget8t. ahol a koz
elmultban e1hllnyt volt
gromai jatckossal, kes6b
b ellsmel't nemzetko7.1
jatekvezet6vel, Nemet
Lajossal is jatszottam
egyUtt. Jelenleg a Gyo
maendn':Sdl Futball Club
elIl<.)ke vagyok, kOl'abban
a Jatekot abbahagyva Is
voltam mar szakosztaly
vezetl\ a gyomai klubnal,
maJd a kllencvenes cvck .
cleJen az Endr6di Futball ~....................."-~_......
Clllbnalis - lly m6don Is 19yekszem tamogatnl a yaros sportelctl~t.

• Szabadldl> manapsag az egyl'e l'ohan6 eletben egyre ltevcs
be letezlk. Ha van, mlvel tOltod .azt, esetleg kliHinleges hobbid
van-e?

• EmUtetted, hogy
aktfvan fociztl\l. Mit je
lent szamodl'a a sport?

A zenet nagyon szeretcm. mindig felfrisslt. Vis7.onylag fiatalon
kezdtem el gital'ozni. Nylregyhazan D. Nagy Lajossal. a kes6bbi Bi
kini egyi.ittes tagjavalls jatszottam egyutt.

Mal'ad meg a hOl'gaszat. amlre ugye itt a Ko1'oS holtagaiban na
gyon sok lehet<3seg ad6dik.

- No es a csalad... r6luk mit lehet tudni?

1972·ball n6si.iltem, felesegem eges7.segUgyi tel'tileten dolgo
zott, itt a fUl'd6ben is a fizikotcn\pian. amlg nyugdljba nem Il1cnt.

Egy flUnk es egy lanyunk van es egy l<is unoka, Fiam Budapcsten
vagyon61', Janyom nemeHol'tenelem szakos tanar, evekig aBethlen
Gabor szakiskola igazgat6helyettese volt, jelenleg a kecsKemeti SOS
gycnuekfaluban dolgozik, melyre buszke vagyok.

• ~rezvc tctter6det, ml az a harom ldvansag, ami szcl'ctned,
ha meg teljeslilne? .

Els6kent s tovabbl szakmai sikcl'kcnt. a fi.irdo j61 fejWdjon to
vabb.

Aztan termeszetesen acsalad mindenkepp, agyermekeim, lIno"
k~m, esaladom boldog jov(\jet szeretnem bizt~sItva latni. I-!anna
dlkkent pedigo hogy sokalg elvezhessem hobblmat, a futballt 6s a
hOl'gaszatot.

Ehbez ldvanok en Is crl>t, egeszseget s egy a flird6vcl is feJ16
dl> Gyomaelldrl>dot.

Dr. Varju Uszl6
~-........

nn nem itt szu]ettem, hanem Devavanyan, majd Nylregyhazan
jartam kozepiskolaba, kesobb attetelekkel Baj,\ra kerUltem, ahol a
Budapesti M(\szaki Egyetem k1hclyezett tagozatan szereztem vlz
ugyi, mcrnoki oklevc1et. Gyomara a sport n\ven kerUltem, hisz
kozben futballoztam is, s Gyomanak a hetvenes evekben j6 futball
esapata volt, fgy kCl'Ultem ide 1976·ban. HOSSZll evek alatt meg
szerettcm a telepUlest, s aztan itt mal'adtam. Scgltette ezt, hogy a
fclesegem Is gyolnai szliletesl\. KUlonboz6 beosztasok utan a fUrd6
vezet(\jc Jettem egeszen 2004-ig. Ekkol'l'a tehet() az llj fUrd6epUlet.
gy6gyaszati rcszlcg felepftcse. E7.t kovct()en a fuzesgyarmati Kas
tclypal'k Furd(\ vezctescre kaptam ajal11~tot, majd.2011-ben jottem
vissza, s vallaltam el ismct a fUrd6 iranyltasat. Kital't6an doigozlink
buszol1nyolc munkatarsammal, az6ta a 8y6gyfUrd6 kateg61'iat is el
nyerte a fi.il'd6 a hat6sagokt6J. !gyekszUnk nepszerlis(tenl Gyoma
endl'(~d nevet belfoldon es kUlfoldon egyan\nt.

Ezt magam Is tapasztaltam, szamos utazasi, Idegenfol'galmi ki
allitason lattam a Liget fUrdo standjat gyakran egyedUIi khH1lt6kent
Gyomacndrodrt\1,

A fUl'd6 megep(tese sikertortenct volt a maga Idejebcl1. Tlz eve,
2004. majus nyoJcadikan adtak at, melycn megjelent az orszag ak
korl miniszterelnoke is. A megujult. megszepult ftird6ben a vende
gek szama folyamatosan novekszlk, egyre tObben jonnek nem esak
a kornyekl'61, az ol'szag tavolabbi reszeib61is, hogy itt Gyomaend
r(\dc)n, a fUrd6ben pihcnJenck, kikapcsol6djanak, gy6gyuljanak.

- Ezek szerlnt minden ok meglenne az ol'omre, azonban so
kan esak azt ll\tjak, hogy milltegy negyven-otvenmllli6 forilltot
visz el fenntal'tasa a yaros! kOitsegvetesblH, HoI hat az igazsag?
. kerdezem.

GYOMAENDRODI KRONIKA
- Civil sarok - Vass Ignac

.. , avagy tLzeves az uJjaepitett Liget fUrd6

Kallemas, napsUteses aprillsl
napon setalok a gyomal Erzsdbet
ligat fal kozott, afUrd6 fete. Egyadat
a tervezett uj cs6nakklk0t6 beton
alapokba agyazott magas kerftds
osz7opal rondftjak el a hallgulatom
s a varoskdpet Is. Hal volt a varosl
f6epltesz, mlko/' ezt tervaztek, j6va
l1C1gytclk?

A (Unit! nehriny nap mtllva nyf.
lik, Idzl1s kcsziil6cUs, siirges·forgas
cw!kelteti 11 $zezonnyltas koza/(td·
tet. lden tfzeves 11 rell~jftott, ujjae
pftett j~ird{j, beszclget6 partnerem
Vms 19nae Igazgat6. Neva szamom·
ra, s nem esak szamomra egyet je
lent a jard6vel, vlzes szakember,

mondhatnank, imma/' Kozel negyven eve.

Ha Szechenyi a "hfdember", I1Z "es6ember"·r6l Dustin Hoffman
jut esziinkbe, Vass IgmJeot nyugodtan nevezhetem "vfzamber"nnek.. ,
hisz mindlg minden a vlzhez kotatte, ez a szakmaja.

- Hogyan Is voltak a kczdetek, mit lehet tudnl r6lad? - kern
dczem.

2011-ben, amikor vlsszakeri.iltem a fi.ird6 eIere, val6ban ilyen
helyzet volt, azonban mara mar sikerult hatekonyabb gazdasagos
sagl intezkedesekkel ezt az osszeget husz milli6 forint fele csok
kenteni, s .azon vagyunk, hogy egy kozel nullszald6s eredmenyt
hozzunk ki. 2013-ban a konyv szerinti iizemeltetesi eredmenyunk
pozitiv volt. Emellett vannak elkepzelesek a fUrdo fejlesztesere, Egy
25-30 szobas szatloda kozvetlenUl a flirdore epi.ilve, a fUrd6 szolgal
tatasaira alapozva jelentosen novelhetne a fUrdo bevetelet, gazdasa
gos i.izemeleset, ami a yarOS ad6beveteleit is emelne. Emellett erosi
teni kell a gy6gyfi.irdo jelleget, be kell fejezni a megkezdett munkat,
hogy komplett gy6gyaszati elJatast tudjunk biztositani a fUrdoben.
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lij helyre kbltbzbtt, Gyomaendrad, Fa lit 56/1 sz. ala.

Gyomaendrodi Mentoala
pitvany: celja a mentoallomas
berendezesenek, felszerelesenek
es a mentestechnikai eszkozok
nek a bovitese.

Ad6szam: 18376713-1-04

9

Templarius Alapitvany ta
mogatja a "Segitsiink a raszoru
16 gyermekeken!" j6tekony celu
adakozast. Ad6szam: 18856617
1-04

R6zsahegyi Iskola
alapitvanyai:

A R6zsahegyi Iskola Diak
jaiert Alapitvany az iskola tanu
l6inak es tanul6kozossegeinek
tamogatasara szolgaJ. (Tanul
manyi versenyek nevezesi cilja,
utik6ltsege, nyelvvizsga dijak,
tanulmanyi kirandulasok, kul
turalis tevekenysegek, rendez
venyek.) Az alapitvany kozre
mukodesevel keszult el a Hosok
teren es a ligetben leva jatsz6ter.

Ad6szam: 18390162-1-04

Selyem uti Ovodaert Ala
pitvany celja az 6vodas gyer
mekek kirandulasainak tamo
gatasa, az 6vodai felszerelesek
szinvonalanak javitasa.

Ad6szam: 18379778-1-04

A Napsugar Ovodakert
Kozhaszm't Alapitvany, celja a
Szabadsag uti es a Fo ut 85 sz.
alatti 6vodak gyermekeinek ta
nuh\si, jatszasi felteteleinek job
bitasa, az 6vodak targyi feltetele
inek javitasa.

Ad6szam: 18386248-1-04

Kincs Az Eleted Kozhasznu
Alapitvany, celja a Gyomaend
rodon fogyatekkal elok segitese,
a Gondozasi Kozpont ez iranyll
tevekenysegenek tamogatasa,
felszereleseinek javitasa.

Ad6szam: 18386932-1-04

A R6zsahegyi Kalman Di
aksport Egyesiilet az iskolaban
foly6 sporttevekenyseget tamo
gatja.

A befoly6 tagdijakb61, paJya
zati forrasb61 sporteszkozoket,
felszereleseket vasarolunk, iIlet
ve a nevezesi dijakat, utikoltse
get finanszirozzuk.

Iskolank kiva16 sportered
menyei tObbek kozott az egyesu
let tamogatasanak koszonhetok.

Ad6szam: 18387139-1-04

MozgaskorlMozottak es
Hadirokkantak Gyomaendrodi
Egyesiilete

Egyesiileti.ink szamara na
gyon fontos beveteli forrast je
lent az SZJA 1%-a, ebbol tudjuk
mlikodesunket finanszirozni,
celjainkat, programjainkat meg
val6sitani.

Ad6szam: 19057134-1-04

OregszolOi Gyermekekert
Alapitvany, celja a kulteruleten
felnovo hMranyos helyzetli gyer
mekek kozep es feisOfoku tanul
manyainak tamogatasa.

Ad6szam: 18376184-1-04

Onkentes Tiizolt6 Egyesii
let Kiemelkedoen Kozhasznu
Egyesulet celja az elet es vagyon
vedelme varosunkban es k6r
nyeken.

Ad6szam: 18371608 -1-04.

Cukorbetegek Gyomaend
rodi Klubja, celja a cukorbete
gek oktatasa, segitese.

Ad6szama: 18378272-1-04

Hittel a Holnap Ifjusagaert
Alapitvany, celja a Szent Gellert
Katolikus Iskola tamogatasa.

Ad6szam: 18372276-1-04

Endrodi Szent Imre Egy
hazkozsegert Kozhaszmi Ala
pitvany, celja az egyhazi temetok
karbantartasa, ujra megnyita
sukkal kapcsolatos koltsegek fe
dezese, a templom belso felujita
sanak tamogatasa.

Ad6szam: 18380761~1-04.

Az aIabbi gyomaendr6di civil
szervezetek kdszdnik az eddigi
j6indulatot mindazoknak, akik
ad6juk l%-aval korabban is ta
mogattak alapitvanyukat, egye
siiletilket. Reme/ik es kerik, az ez
evi tamogatdst is. (2013. evi /ista
alapjan) Ha valahol valtozas tor
tent volna, kerjiik, ertesitsek a
Szerkesztoseget!

EIet Masokert Kozhasz
nu Egyestilet, celja a raszorul6
gyermekek es felnottek segitese,
tamogatasa.

Ad6szam: 18384215-1-04

.Endrodiek Baniti. Kore
Egyestilet, celja a hagyomanyok
apolasa, az elszarmazottakkal
val6 kapcsolattartas.

Ad6szam: 19182030-1-04.

Szent Gellert Keresztje
Egyestilet, celja a Szent Gellert
Katolikus Altalanos Iskola es
Ovoda tamogatasa.

Ad6szam: 18389980-1-04

Honismereti Alapitvany,
celja a helyi hagyomanyok meg
orzese, publikalasa, az Endrodi
Fiizetek, stb. .
, Ad6szam: 19056274-1-04

Hallhat6 Hang Alapitvany,
celja a zeneiskola hangszerallo
manyanak gyarapitasa.

Ad6szam: 18379383-1-04

Gyomaendrodi Varosi
Sportegyestilet, celja a helyi if
jusagi es labdarug6 sport tamo
gatasa.

Ad6szam: 18370827-1-04.

Ez avers az
lrodalmi oldalhoz
tartozik. (14. old.)

Remenyik Sandor:

Istenarc

lott6z6

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Tan let-elotti Ietem emIek-kepe!
Folibe ezer rNeg tornyosu!,
De erzem ezer retegen aIu!,
Csak nem tudom, mikep kerult a melybe.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Neha magamban Iatom, neha masban.
Neha allok, mint fosztott ag, szegenyen,
Ha rossz 6ramban elWnik egeszen
Alter-eg6m az orok vandorlasban.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
A rarak6dott vilag-szenny alatt.
A ramrak6dott vilag-szenny a161,
KihGlt csillagok hamuja al61
Akarom kibanyaszni magamat.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
5 most as6t, kapat, csakanyt ragadok,
Testvereim, jertek, segitsetek,
Egy kapavagast ti is tegyetek,
Mert az az arc igazan en vagyok.

Egy istenarc van eltemetve bennem:
Antik szobor, tiszta, nyugodt ero.
Nem nyugszom, amig nem hivom elo.
5 bar vilag-szennye rak6dott reaja,
Nem nyugszom, amig nem lesz reneszansza.

Megujult kornyezetben, de tovdbbra is sok nyeresi

N 6 ehetoseggel es esellyel vdrju 0 it
-.,.,- ....CJ~~

jdtekos kedvu fogad6inkat!

~ Tisztelt Fogad6ink!~
Ezliton tajekoztatom Onbket, hogy a

AMIT ISTEN EGYBEKOTOTT...

Daraki Csaba es Hari Kitti marcius IS-en ketatt szentsegi
hazassagot a gyomai katolikus templomban. Eletliket kiserje lsten

boseges aldasa!

2014. ffiajus
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,tortenel i k r k, a a ztke k
2014. aprilis 12-en rendeztek meg a XI. Gyomaendrodi Tu

domanyos Neprajzi Konferencia, melynek temaja a kertkultcJ
ra volt. A tanacskozas fovedn6ke Dr. Vjvary Zoltan professzor
emeritus, a konferencia eln6ke Dr. Bartha Elek MTA doktora,
rektorhelyettes volt. Dr. Forisek Peter PhD t6rtenesz az 6ko
ri kertek sajatossagar61 sz61t eloadasaban. Dr. Suranyi Dezso
MTA doktora, botanikus az 6kori pann6niai villagazdasagok
es a 19. szazadi alfOldi tanyas gazdasagok t6rtenelmi 6ssze
fQggeseit elemezte. Dr. Bereczki Ibolya, a Skanzen foigaz
gat6 helyettese a mcJzeumi kertek kialakftasar61 es gyakorlati
tapasztalatair61 szamolt be eloadasaban. Dr. Lovas Kiss Antal
egyetemi docens, pedig a viragoskertek szimbolikajar61 sz6lt.
Kovacs Laszl6 Erik neprajzkutat6 egy hazankban kevesbe is
mert gy6gyn6veny, a stevia magyarorszagi termeszteserol es
elterjedeserol tartott kepekkel illusztralt eloadast.

Neprajzi oldalunkon, Dr. Szonda Istvan neprajzkutat6 elo
adasabOl idezunk, aki a csudabalai uradalom kerteszeti emle
keirol k6z61t erdekes adalekokat.

"A csudabalai uradalomi kerteszet emlekei (reszlet a konfe
rencian elhangzott el6adasb61)

A kertesz 1920-t61 Smfri Elek endr6di szarmazasu vinceller
iskolat vegzett szakalkalmazott volt. Kepesfteset az Arad mel
letti, Menesi vincellerkepz6ben szerezte. Fennmaradt kezzel
frott napl6ja, melyben a vincellerkepz6ben toltbtt napjair61 es
tanulmanyair61 reszletes lefrast kozo!. A napl6 1903-ban fr6dott
es agrartOrtenetileg, valamint a szuk temankhoz kapcsol6dva is
erdekes frott forras. Hasonl6 vincellerkepz6 mukodott a Nagy
varad melletti Bihardi6szegen is. Vaszk6 Iren kozlese szerint,
Smfri Elek korabban a varadi kaptalan f6kertesze volt es mar
akkor kitUnt magas szakmai felkeszOltsegevel. T6bb bihari tele
pOles gyOmolcsfasftasi programjaban vett reszt. A balai gazda
sagban a feladata a sz616 es gyOmolcsos kezelese, gondozasa
es az ott foly6 munkak iranyftasa volt. KOlonosen a sz616ben
volt sok feladat, de ehhez a gazdasagt61 a megfelel6 szamu
munkaer6t es igaer6t megkapta. A sz616 6szi befedeset es ta
vaszi nyitasat altalaban az aratasra is szerz6dott munkasok ve
geztek. A metszest, permetezest, kotozest, esonkazast pedig
ferti es n6i summasok, napszamosok vallaltak. A szOret iranyf
tasa es a borkeszftes is az egyik f6 foglalatossaga volt a ker
tesznek. A gyOmolcsszedes es tarolas munkainak iranyftasat
is 6 vegezte. A komoly szaktudas elismerese a berezeseben is
megmutatkozott, hiszen a rendes juttatason felOI 200 liter bor
jarand6saga is volt.

A kert es sz616:
A 12 kh sz616 es gyOmolesos, melyet a 19. szazad vegen

telepitettek, a majorral nagyjab61 parhuzamosan all6 egykori fo-

ly6mederben helyezl<edett el, a deli-delnyugati lejt6s reszen. A
sz616t szabalyos negyzet alal<u tablal<ban alakftottak ki, minden
tablaban mas-mas sz616fajtaval. Voltak esemege es borsz616k,
fgy minden tabla sarkan femtabla jelezte a sz616fajta nevet
(magyarul es latinul). A sz616tablak kozott egyenes utak voltak
akkorak, melyen egy bivaly huzta lajtos koesi el tudott jarni.

Sz616fajtak: rizling, ezerj6, aramon, hamburgi muskotaly,
feher es piros delavare, passatuti, csabagyongye, cabernet,
ezereves Magyarorszag, muskat othonel, szlankamenka

A szol61< el6tereben es az utak menten gyOmolesfak voltak:
majusi cseresznye, di6, meggy,szilva, ringl6, kajszibarack, r6
zsabarack, arpaval er6 korte, buzaval er6 korte, verbelU kOrte,
kormos korte, arany parmin alma, kormos alma, retes alma,
ribiszke, piszke, malna

A bor tarolasahoz nem volt megfelel6 pince, hanem a ker
tesz lal<as egy reszeben volt I<ialakftva az ugy nevezetett bor
haz. A borhaz ablal<a dr6thal6val volt lezarva es szalmatbmes
sel szigeteltel<, igy telen-nyaron egyenletes h6merseklet volt
benne. A helyiseg padozata 1meter melyre volt sOllyesztve. A
torkolyt a zuz6kadakban dongoltek Ie, agyaggal letapasztottak
es telen az allatok takarmanyaba kevertek; esak ritkan f6ztek
ki palinkanak. Az evi borhozam 250-350 hektoliter kozott volt.
KOlon keszftettek voros es feher borokat. A gyOmolesot, f61eg
az almat, melyb61 a legnagyobb mennyiseg termett helyben er
tekesftettek a kornyez6 tanyak l0.k6inak, vagy Endr6don es Tur
I<even adtak el kocsiderekb61. Otliteres mer6vel arultak. Az el
nem adott almat es kortet az ugynevezett almahazban taroltak
vessz6b61 es nadb61 font cserenyeken. Telen fonott kosarak
ban, vaszonnal bevarrva postan kOldtek Geisteknek Csak6ra
vagy Pestre, illetve a kornyez6 birtokosoknak is. Vaszk6 Iren
emlekszik, hogy Wekerle Sandor miniszternek is kOldtek, aki
rokonsagban volt a Geist csaladdal. A hullott gyOmolesot pedig
az allatokkal feletettek. A tulajdonos es a gazdasag vezet6je
is tehernek erezte a kertet es a sz616t, ezM keveset ujftottak
rajta, hiszen a f6 hangsuly a gazdasagban az allattenyesztesre
fektettek.

Az egyik folyoer kiszaradt medreben gyonyoru gyOmolcsost
telepftett a korabbi tulajdonos es bebizonyftotta, hogy ezen a
nehez talajon is, sok munkaval es szakertelemmel eredme
nyeket lehet elerni. A majorsag korOI kisebb akae ligeteeske
ket telepftettek. A nagyobb fasftasi akei6k az 1930-as evekben
indultak el, amikor a FoldmuvelesOgyi Miniszterium reridelet
tel I<otelezte a foldtulajdonosokat a fasrtasra. Ebbe az akci6ba
kapesol6dott be a gazdasag es tObb ezer csemetet Oltetett el.
Ekkor Oltettek a Gajszerd6 tolgyfait, melyek mara, tiszteletre
melt6 fakl<a n6ttek ... "

A konJerencia keretl!ben Dr.
Suranyi Dezso proJesszor
emlekezett az endrodi szuletesu
szilvanemesitOre Dl: T6th Elekre
emlektablajanal

Dr. Lovas Kiss Antal egyete
mi docens eloadasa a vira
gos kertek szimobilikajdr6l



2014. ffiajus K 11

Halotti bucsuztato
1862-b61 - I.

Ritka eset, hogy egy halotti bUGSLlztat6 "eletirat es nemzet
seglevel" egyben el6kerQljon Gsaladi Ievettarb6l. Ez esetben
Papp Zsigmond hagyatekaban tala/tam meg egy ilyen sok min
denre alkalmas -lObbek kOzott GsalMfa 6sszeallftasra is - iratot.
S tisztelettel ajanlom az olvas6k figyelmebe.

"Elet es halal Ura, felseges IstenCink!
Alazatossaggal eltelik kebelCink-
Ija megtekintCink mint sorsunk rendezojet
OromOnk s fajdalmunk Atyjat es teremtojet 
Alazattal hajtjuk meg most fejCinket
Arra kerCink Teged! Bolcs, j6 IstenCinket
Hogy foldi palyankat bolcsen folytathassuk
Egyl<or a mennyeknek javait birhassuk. -

* * * * *
Ha vegig elnezOnk szivOnkb61 szeretett
Megboldogult tarsunk eletpalyad felett
E gyasz szint mutat6 zart kopors6 karOl
KeblOnl<et fajdalom s mely bLI veszi karOl. 
Mint tCindoklo tCikor olyan volt eleted
A melly mutogatott ragyog6 kepeket;
Egy fel nyitott konyv volt a'mellynel< sorai
V61tak a kegyesseg vi lagos utai. 
Mellyben ha vizsgaljuk a' szamos lapokat
8elole mi el61< tanulhatunk sokat. -
Eljon kopors6dhoz az iffju s igy esd;
Hatalmas j6 Isten! Keresem meg ne vesd,
Adj nekem e foldon ollyan boldogsagot
Mint e' boldogultnak oily szep ifjusagot.
Mert a'ki annyit €lIt, es hiven faradott
Ki a' fOldon oily szep gyOmolcsoket hozott,
Nemes tette altai, annak ifjusaga
Szepen illatozott mint a' kert viraga. -
:s ha ez eros ferfi sirod latandja meg
Igy sz611hat te hozzad megboldogult oreg:
Hogy te megmutattad elted del koraban
Mikepen I<ell jarni az elet Lltaban
Tapasztaltad hogy a'kit a' bOnt megveti
Azt az eg aldasa szOntelen koveti. -
Ki nem csak maganak el, hanem a kozj6nak
Az orOlhet meltan lelke nyugalmanak. -
Mit mondjunk eltednek setet alkonyar61?
Az erotlenseggel jar6 oreg korr61. -
A'mint gyengCilt testednek hanyatl6 ereje
Akkent nevekedett a' hitnek napfenye,
Melly felmelegite tCindoklo fenyevel
Lelked, egy jobb elet b61dog remenyevel. 
A'mint tavozanak a fold oromei
Akkent kozelgenek kebled remenyei,
Melly a' hosszas munl<a s kOzdes utan nyugtot
Igernek, s mennyben orokos jutalmat. -
Eleted estvejen eljove a halal
Intese utEln var! nyugtodra indulal. 
Munkassagod utan nyugodni megy csupan;
Hoi csendesen pihensz faradtsag utan. -
Te a nyugalomra indulsz el hiv tarsunk
A'hova kozulCink konnyek kozt bocsatunk. 
Mert faj kebelCinknek, hogy egyhazunk nepe
Egy hiv tagj,'1t, tolOnk a' halal bus kepe
Ismet elszakasztvan, nem latjuk orczajat
Nem tapasztalhatjuk tobbe munkassagat. 
Kivalt hQ csalactod banatos kebellel
yeszik karOl sirod, s konnyek ozonivel
Aztatjak azon sirt, melly egy htJ eletpart,
Egy szereto Atyat, es htJseges polgar!
Zarvan kebeleben, 6t nem olelhetik
J6 tetteit mar vissza ne fizethetik.
Oreg CSAPO Janos ezen elhunyt neve

yomar61

71 evre telt e' foldon elete
Mennybol 48-at toltott. hO parjaval
Felette kesergo KOVACS Erzsebettel
15 6rai sulyos nyavalyaja
Eletet el oltvan a' menny lett hazaja
DicsoOlt lelkenek, ott orvend az egben
Reszt vesz a' boldogok egi oromeben. 
Onnan sz61 bucsuja kedvesi hozzatok
vegs6 aldasait tole fogadjatok.

* * * * *
Eisobb teged sz611it vegs6 bucsuzasa
Vatai Kovacs Erzsebeth busong6 hiv tarsal
Milly hamar muland6 ezen foldi palya
Az ember szivet ma kedv, orom kinalja
Ma meg vigadozva orvendOnk - de h6lnap
Ki szenvedt testCinkre hev konnyek omolnak. 
Aki megtekinti varatian vegemet
A valtoz6 sorsr61 tanusagot tehet. -
Nem sokkal ezelott hitted e kedves nom!
Hogya valas percze illy hirtelen eljon. -
tJogy vegbucsut mondva elhagyom a foldet
Es te feloltozOd gyasz ozvegysegedet. 
Koszonom kedves nom! Szivednek szerelmet
Koszonom j6sagod, s azt a gondos elmet,
~'mellyel eltemben kedvemet kerested
Ohajtasimat is beteljesitetted. -
Koszonbm szivembol - es most Isten hozzad
6 legyen mindenkor gondviselo Atyad
Erositsen teged gyengOlo korodban
yigasztaljon buban terhes banatodban. 
Elted hatra levo muland6 napjait
Egeszseg, bekesseg karolja altai itt
E' fOldi eletben, ha veg 6rad Otend
Akkor elhunyt ferjed a' mennyben olelend.

* * * * *
Szeretett gyermekim! Jertek hallgassatok
Bucsuz6 szavaim ezek ti hozzatok
Janos', felesege Kovacs Julianna
Mihaly", Szaniszlai Erzsebethnek parja
Gabor, eletparod Gecsei Saraval
~ajos, elet tarsad Szab6 Rebekaval
Es Erzsebeth Olah Janos j6 ferjevel
Hozzajok tartoz6 minden kedvesekkel;
Szarnyam alatt felnott szeretett magzatim
Anyatok elhunytan meltan bank6dhattatok
Mert ti elhunytaval egy szereto Atyat
Vesztetek el benne, ki hozzatok gondjat
Okos tanacsaval hiven igazgatta
Kedvesi j61etet elo mozditotta,
Oily Atyat vesztetek, akinek elete
Szive dobbanasa s minden lehellete
Boldogsagotokra vala iranyozva
Szereto j6saggal vala koszoruzva, -
Most midon elvalik ezen j6 Atyatok
Arra ker, hogy mig e' fold leszen hazatok
A' szeretet lancza fUzzon at titeket
Szeressetek egymast s bus szCilot6ket
Soha tettel s sz6val meg ne busftsatok
Sot inkabb olelo karral apoljatok. -
Igy leend rajtatok az Isten aldasa. 
Legyen is, ez ratok veg j6 kivanasa. 
Most Isten veletek szeretett magzatok
Mind fbldon mind mennyen legyetek b6ldogok.

* * * * *
(Folytatas a kbvetkezo szamban)
• 1848/49-ben kozsegi bir6
•• 1890-92-ben kozsegi bir6

Kozreadja: Cs. Szab6 Istvan
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Merkozesek hetrol hetre a labdarug6knal

Az anyasziv cstigg mindig
jobban gyermeken, mert tudja,
hogy 6ve, - az apa csak hiszi.

Az uralkodas, vezetes terme
szett61 sajMja a kul6nb embernek.

Aid a szenvedest61 rosszabb
lesz, ugy jar, mint az ezust6z6tt
rezgaras a tuzben: az eziist leol
vad, a rez megmarad.

Nem a tuz teszi rezze, - a t{iz
csak megmutatja, hogy mindig
rez volt.

. Gyermekeinknek 6r6kse
gtil tisztessegerzetet s ne aranyat
hagyjunk.

~~~~
A b6lcsesseg legf6bb tiszte es

tanujele, hogy a tettek a szavakkal
6sszecsengjenek.

Gyomaendr6d, Dr. Pik6 Bela utea 3. sz. alatti haziorvosi
rendel6mbe keresek haziorvosi asszisztenst 2014. junius 1-jei
munkakezdessel. OKJ apol6 / korzeti apol6 / korzeti kozossegi
szakapol6 / diplomas apol6 kepesftes szukseges a felvetelhez.
Tovabbi elvarasok: szamft6gep kezel6i ismeret, j6 empatikus-,
egyuttmukodesi-es kommunik,ki6s keszseg, precfzseg, nyi
tottsag, gyorsasag.

Korzeti asszisztensi alhis meghirdetese

Az ures asszisztensi alias betoltesere varom a jelentkez6
ket az alabbi telefonszamon.e-mail cfmen:

06/30 862-4230
maesarij25@gmail.com

A merk6zes harmadik perceben mar vezeteshez jutottak a haza
iakat, ami megfogta a gyomaendr6di csapatot. B6 negyed6ra utar i
kezdett mag~hoz terni a vendegek jateka, ett61 kezdve valtozatos lett:
a meccs, de atamad6k keyes veszelyt tudtak jelenteni a kapukra. Szu
net utan kfsertetiesen ugy alakultak a jatek ke;?pe, mint az els6 jatekresz
elejen, a hazalak szabadrugas talalataval megnyugtat6 lett az eI6nyu~~
A magabiztos vezetes mintha elaltatta volna a szeghalmi egyuttest, a
gyomaendr6diek egyre inkabb dominaltak, de a helyzeteiket rendre el
hibaztak. Atalalkoz6 hajrajaban aztan Toldi Balazs 25 meteres szabadru
gasa utat talalt a hazaiak kapujaba. Ett61 kezdve sorra j6ttek a vendegek
helyzetei, a merk6zes vegeig harom nagy lehet6seguk is volt ledolgozni
hatranyukat, helyzetkihasznalasban azonban cs6d6t mondtak, ezert
pont nelkul maradtak. Az utols6 tiz perc magabiztos jateka kevesnek
bizonyult a pontszerzeshez.

2014.04.26. Gyomaendr6di FC - Szarvasi FC 0: 1
G.: --
lfi.: 2: 3 G.: Putnoki T.(2)

Aszebb napokat is megelt csapatok jelenleg a k6zepmez6ny jobb
helyezeseert leptek palyara. Sajnos a jatek szfnvonala igazolta is a csa
patok tabellan elfoglalt helyet. Csapkod6, pontatlan volt a merk6zes,
sok rossz atadas, keyes helyzet jellemezte az els6 felid6t. A hazaiak pr6
balkoztak a tamadas vezetessel, de nem tudtak igazi ziccert kidolgozni,
a felid6 legnagyobb helyzetet is a vendegek hagytak ki az utols6 perc
ben. A masodik felid6 sem sok valtozast hozott, de a vendegek a felid6
tfzedik perceben egy vegigvitt tamadasb61 g61t szereztek. Ezt k6vet6en
vedekezesre rendelkeztek be, 6riztek el6nyuket. Ahazaiak pr6balkoztak
a g6lszerzessel, hogy legalabb egy pontot megmentsenek, de a tama
das vezetesuk elkepzeles nelkuli, pontatlan es igen er6tlen volt. A ver
szegeny tamadasok nem is vezettek eredmenyre, a vart egyenlft6 g61
nem is szuletett meg. Az er6tlen es pontatlan hazai csapattal szemben
a szarvasi fiatalok az egy sikeres tamadasuknak k6sz6nhet6en harom
ponttal gazdagodtak es meger6sftettek helyUl<et a tabella k6zepen.

Ful6p Zoltan

Tisztelettel: Dr. Macsdri Judit

A hazassagban uralkodjek a
szerelem, melyhez 6r6mest sze
g6dik a barMsag. Ahol e kett6
sz6vetkezik, ott minden magM61
megy.

Valamennyi alkotmanyban
a legf6bb, hogy t6rvenyeiben es
egyeb intezmenyeiben ugy ren
dezkedjenek be, hogy a vezet6k
pe nyereszkedhessenek.

Akik azt akarjak, hogy ural
muk szilard maradjon, azoknak
a test6re a j6indulat legyen, ne
fegyverek.

A Gyomaendr6di FC labdarug6i folytattak
szereplesuket a Megyei I. osztalyu labdarug6
bajnoksag tavaszi szezonjaban. A lejatszott mer
k6zesek eredmenyeinek k6sz6nhet6en a csapat
tartja helyet a tabellan, a d6ntetlenekkel azon
ban lassul a felzark6zas a k6zepmez6nybe. Meg
nyugtat6, hogy a legt6bb merk6zesen tudunk
g6lt, g610kat szerezni, azonban a vedelem is
t6bb alkalommal igen g6lkepes. Ennek k6sz6n

~\. het6 a t6bb d6ntetlen, egy kicsitjobb 6sszponto
tt.~ sftas es fegyelmezett jatek jobb eredmenyt, t6bb

. gy6zelmet hozhat a kes6bbiekben. Remeljuk, az
elk6vetkez6 merk6zeseken ez be fog k6vetkezni. Kell meg a siker a k6
vetkez6 merk6zeseken is, hogy a kitUz6tt eel, a biztos Megyei I. osztalyu
tagsag meg6rzese megval6suljon.

Az eddig lejatszott merk6zesek eredmenyei:

2014.03.29. Gyomaendr6di FC - Mez6hegyesi SE 2: 2
G.: Toldi B., Lakatos E.
lfi.: 0: 0 G.:--

Alacsony szfnvonalu jatek folyt a merk6zes els6 feleben a nem tul
nepes publikum el6tt. A felid6 vegen a hazaiak megt6rtek a g6lcsen
det, fgy egyg610s el6nnyel mehettek a pihen6re. A masodik felid6 els6
perceiben a hazaiak meg az 61t6z6ben maradtak, a vendegek kihasz
naltak a fegyelmetlenseget es egyenlftettek. Ezt k6vet6en magahoz tert
a hazai csapat, a felid6 k6zepen ismet vezetest szereztek. Amikor mar
mindenki hazai gy6zelemre szamftott, a vendegek a merk6zes utols6
perceiben ismet egyenlitettek. Agyomaendr6di csapat keyes kreativi
tassal is ket alkalommal jutott el6nyh6z, de ilyenkor rendre visszavett a
temp6b61, amit a lelkes vendegekminden esetben ledolgoztak, meger
demelten szereztek pontot a pontatlanul jatsz6 hazaiakt61.

2014.04. 19. Szeghalmi FC - Gyomaendr6di FC 2 : 1
G.:Toldi B.
lfi.: 5: 0 G.:--

2014.04.05. K6r6sladanyi MSK - Gyomaendr6di FC 2 : 2
G.: Toldi B., Zsfros P.
lfi.: 5: 0 G.:--

Az els6 negyed6raban a hazigazdak leptek fel tamad6lag, komoly
helyzetet azonban nem tudtak kialakftani a gyomaendr6di kapu el6tt.
Valaszul a vendegek szereztek vezetest, miutan egy 16-oson beluli ke
zezesert megitelt buntet6t Toldi reven ertekesftettek. Afolytatasban a
ladanyi pr6balkozasokban keyes fantazia volt, a szunet el6tt azonban
megis sikerult egyenlfteniuk, egy beadast elvetettek a ved6k az erkez6
hazai jatekos nem hibazott. Gyors g61valtassal indult a masodik felid6.
A kitamad6 vendegek gyors egymast k6vet6 harmadik lehet6segukkel
elve ujra megszereztek a vezetest. Avendegek kapusanak figyelmetlen
sege reven ket perccel kes6bb 6sszej6tt a hazai egyenlftes is, egy tavoli
16ves felgyorsult a vizes fUv6n, amivel a vendegek hal66re nem tudott
mit kezdeni. Halmazati bunteteskent a gyomaendr6diek reklamal6
edz6jet a kispadr61 kiallftotta a jatekvezet6. Tovabbra is a vendegek ma
radtak aktfvabbak, Toldi szabadrugasa a fels61ecr61 pattant a mez6ny
be, Werle ziccerenel pedig a hazai kapus mentett hatalmas bravurral. A
kialakult d6ntetlennel a gyomaendr6diek lehettek elegedetlenebbek.

2014.04. 12. Gyomaendr6di FC - Jamina SE 4: 0
G.: Werle T.(2), Csap6 P., Lakatos E.
lfi.: 0: 4 G.:--

Az eltiltas alatt all6 edz6juket nelkul6z6 hazaiak remek jatekkal
rukkoltak ki ezen a napon. Az els6 talalatra ugyan a jatekresz derekaig
kellett varniuk az endr6di palya nez6inek, a talalkoz6 elejet61 kezdve ki
erz6d6tt, hogy a nagy kedvvel jatsz6 gyomaendr6diek szamara nem je
lenthet problemat a harom pont begyujtese. Afelid6 k6zepen ket perc
alatt 16tt ket gyors talalat alaposan visszavetette a jaminaiakat. Ezen az
sem valtoztatott, hogy a felid6 vegen a hazaiak kapusat kiallftotta a ja
tekvezet6. Ezen a merk6zesen nem volt tartalek kapus nevezve, fgy egy
mez6nyjatekos, Zsfros alit a hazaiak kapujaba a merk6zes vegeig. Hia
ba pr6balta a szunetben felrazni egyUtteset a vendegek edz6je, ezen
a napon nem tudott csodat tenni, jatekosai a masodik felid6ben sem
talaltak magukra. A masodik felid6t letszamhatranyban jatsz6 hazaiak
ebben a jatekreszben is szereztek meg ket g6lt, ezzel magabiztossa tet
tek a sikeruket.
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A JARA ( YOMAI TOR ENESEK)
(Orszagombllll mennek a katollRk c. tras folytatRsa)
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Mikol' 2013 szeptemberebcn a 9yomai Kner 1mre Gimnazlum
ba kerUltem, mint konyvtal'os tanar, a vaslltallomas1'61 a gimnazi ..
um fele a H6sok EmJe!<m(\ve mellett Jottcm el. Lattam, bogy mllve
szi alkoh\s ez, el'dckclt leleplezcsenek tOl'tel1Cte, Gondoltam, hogy
avatasanak id6pont{'aban meg elevencn cIt az embcl'ek lelkeben a
Nagy Haboru emIe <c, biztos nlv6s Unnepseggel tettek emlekezc
tess6 ezen esemenyt (be is igazol6dott a feltetelezescm). A cikkem
adatgy(ijtesenek id6szakaban tahlltam n\ a Gyomai OJsagra, annak
is az 1927-es evfolyamal'a (hlsz c1()zetesen lnformaf6dtam, hogy
Ist6k Janos neves szobn\szm(ivcsz alkotasat 1927-ben lepleztek Ie),
amcly r6sz1etesen besz{IlT10I a szobon\lJJtas legap1'6bb l'eszletelr61is.

Sajnos az endl'6di Msi
eml6km(lvel kapcsolatban
esak annylt tlldtam I<ider!·
ten!, hogy Horvath Geza·
nak egy 1925-os alkotasa,
FeltehcWen leleplezeserOI
a Gyoma-Elldr(ld es vide
kc c. lap 1925-os evfolya
maban irtak tlld6sltast,
de csak az 1924. okt6ber
12-i szamot tahHtam meg,
igy fantazlal11ra kell hu·
gyatkoznom ez em!<~km(i

ismertetesencl. (Azt hi·
szem, nem lcszek kegye
letsel'tO c tettemme1!) A
Gyomai Ojsag - mely nc·
ha-napjan kozOlt cikkeket
az endr6di esemenyekr61

• ~ - elsCS tOredekes e,vfolya-
maban (1926. allgusztus

21 - december 26-1g)' semmlinfowHlci6t nem tah\ltam czen kato
naszoborra vonatko706an. AGyomai Ojsag 1927. m,\jus 15-i szama
ban olvastam azt az lnlst, mely megl6dltotta a fantaziamat. J6zsef
fCSherceg (aki a 7. hadtest parancsnoka volt es e min6segbcn ki
tUntetesek adomanyoz6ja) a Honvedelem c, lapban folytatasokban
ko7oolt harcteri napl6jaban megemlekczik a 39. gyalogezred cgyik
endrc'5di kozlegcnye1'<SI, Arvai Iml'erm, kine1< h6sles magavisefet&
ert keri szalm\ra az clsO osztalyll vitezsegi cl'met. E katona ka1' cs
combsel'Ulesei ellcnere is ragaszkodott ahhoz, hogy a kotozOb61
(mely Sztropkon, a keletl fronton volt) ujra a harctel'l'e te1'hcssen
vlssza. Talan e katona h\that6 az endrodi b6si szobl'on!

De terjunk ra a gyomai emlekm(1 felallitusanak ko1'ulmenyeil'el
Rcg6ta tervbe vette Gyama, hogy az 1848-49. evi forradalom

nak CS szabadsagharcnak melt6 cmleket alHt, ez a terv azonban
mindlg elodaz6dott. A Nagy Haborll utan adta magat a lehet6seg,.
hogy egy masik heroikus kUzdelemmel egyiltt mindkctt6re emle
ke70hessUnk Ezel't ontotte s7ooborba Ist6k Janos azt az alleg6rikus
kepet, mikor a 48-as honvcd kczeMI a szabadsag lobog6Jat atveszl
a vilaghaborlls katana es 19y az eszme tovabbeleset seglti.

A Gyomai Ojsag 1927-es cvfolyamaban lazas eWkesziiletck 01
vashat6k a gyomai h6si emlckm(\ feJa1lltasanak el6munkalatair61,
melt6 m6don val6 megilnncplesenek megszervezeser6J. A meM
emlek felalllt,\sara bizottsag alakul, Budapestre utaznak. Ist6k Ja
nos m(ltermebe, hogy az ol1tes el6tt szemrevetelezzek az ontMor
mat es - ha szilkseges - javaslatokat tegyenek a majdan kiOntend8
szobor kullemere vonatkoz6an. E bizottsag orvendetes hfl't kap:
J6zse(faherceg (a bekescsabail0l-es el11h~koszlop felavatasan val6
reszvetelehez hasonl6an) szeptemberben vagy okt6berben tekin
telyeve1 fogja el11elni a szobol' leleplezesenek rangjat. A pontos
idapont november 20-a vasarnap lesz, melyre a szellemi taphllek
mellett kulinaris elvezetekke1 is keszillnek, ugy dlszebeddel 06
zsef f6herceg es a dfszvendegek szamara) es kozebeddeJ (Gyoma
harctereket megjal't fiainak, a hadil'Okkantak, hadiozvegyek es ha
diarvak reszere). A kozebed megtartasara a gyomaiak adakozasat
kerik, penzbeli es termeszetbeni hozzaj arulast (az adakoz6k nevso-

rat az Unnepseg utanl
lapszamban tcszlk
kt)zze), az adomanyok
gondos kezelcsere es
felhaszmUaslik ko
ordinalasara 5 tagll
adomany-szamla16
blzottsag alaklllt, A
h6sok neveinek ossze
gy(ljtesel'e t6bbszor is
fclsz61ltas jelent meg
a l<lpban, hogy sen
ki hozzatartoz6ja ne
maiadjon Ie a70 em·
16kmll posztamensen
olvashat6 nevsorb61.
AIcleplezesi Unnepely
mcghlv6ja es a prog
ramja a november
13·l lapszamban volt
olvashat6, a november
27-1 szamban pedig
a programpontokr61
s7.6J6 meltatasok.

1. 9 6rako1' istentiszteletek az Evangcllkus, Refol'l1liitus, RI\lllai
Katoliklls cs Izraelita templomokban, Imahazakb<l11

2. fel 11-11 kozott a lakossag es a dlszvcndegek gylileke;,0se a
szamllkra kljelolt helyeken

3. 11.10-kor J6zseff6he1'ceg fogadasa a palyaudvarol1
4. fell2-kor J6zseff6he1'ceg fogadasa a szobornal - az lil1l1cpety

hivatalos megnyitasa:
• Magyar Hiszekegy (enekli a Gyomai Dah\rda)
• J6zsef f6herceg avatasi beszede
- J6zsef fOherceg koszol'uzasa
·4 felekezet lelkeszenek aldasa Mseinkl'e
• !'losok emlekere (enekli a Gyamai Dalarda)
- Oda (szavalja Doby Bela rcfonnatus lelk6sz)
.. Nyugodjatok, pihenjetek! (szerz8je Hajdll Bela, enekJi a Gyo

mal Dalarda)
· dlszvendegek, meghlvottak koszoruinak, vl1'againak c1helye

zese (pI. Panvltz Vilmos, a 101. gyalogezred kepviseletcben, emel
lett 76 szervezet es maganember - koztiik a 4. honved es a iOl.
kozos gyalogezredek kepviselOi). Minden iskola - koztilk a gyomai
gimnazillm- tanul61, novendekei is elhelyeztek a megemlekez€s vi·
ragait a szobor talapzatanaJ.

- 18t6k Janos szobranak atvetele
- Hlmnusz (cnekli a Gyoma! Dalarda)
- J6zseff6herceg elOtt katonai tiszteletaclas
• J6zsef f6herceg es a dlszvendegek elvOl1ulasa a Kozponti Ka

szin6ba
5. a dlsz- es kozebed
Konyvtaroskent es konyvkotClkent a Kner csalad kozeleti te

vekenysege, a glmnazlum tanarakent a gimnazilim nevad6janak
csaladja ill. tagjalnak maganemberkent val6 tenykedese erdekel
(tol'teneszkent Is a kozemberek mindennapjai, eletilk, gondjaik,
problemaik). Kner Izidor a kozebed rendezo-bizottsaganak elno
kekent - e tisztenek megfelelve - a kozeb6d soran sorra latogatta az
olvas6koroket es a szekhazat ill. az ott megrendezett fogadasokat,
ez alkalomra Sak6 bort adomanyozott. Korutja soran latta, hogy
elfogyott, 19y meg egy ak6val megtoldotta adomanyat. (A dlszebe
den 167-en, a kozebeden 862-en vettek reszt.)

Az adomanygyujteshez hozzatartozik, hogy mivel a szilkseges
mennyisegnel tobb termeszetbeni adomany gy(l!t ossze, a fennl11a
rad6k osszegebal a szegeny sorsu hadviseltek gyermekei egy-egy
par dpat kaptak ajandekba (kozeledven Karacsony).

A szegedi em16kmuvon (a H6sok Kapuja felett) ez olvashat6:
Hllsi haWt halt hii fiaink emIeket ll1'zi az eletl

Bdnki-Nagy Endre
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Hogy ember lehettem akkor is,
mikor az emberek nem akartak emberek lenni,
hala legyen.

Hogy megmutattal mindent, ami szep
es megmutattal mindent, ami rut,
haJa legyen.

Hogya sir6kkal sirni j61 esett,
es nem nevettem minden nevet6vel,
haJa legyen.

Hogy ertenem adatott masokat,
es nem kellett sirnom, hogy megertsenek,
hala legyen.

Hogy mindig jutott ket garasom adni,
es magamnak nem kellett keregetnem,
haJa legyen.

Hogy megvolt mindig a mindennapim
es nem gyujti:ittem masnapra val6t,
hala legyen.•

Hogy tegnap azt mondhattam: ugy legyen!
es ma is kialthatom: ugy legyen!
es holnap es holnaputan es azutan is
akarom enekelni: ugy legyen! -
hala legyen, Uram!
hala legyen!

Hogy sohasem feltem a szeretett61
es szerethettem, akik nem szerettek,
hala legyen.

Hogy boldogga tett minden, ami szep
es ami rut, nem tett boJdogtalanna,
hala legyen.

Hogy amim nem volt, nem kivantam,
es sohasem volt eleg, aki voltam,
hala legyen.

Hogy akik szerettek, szepen szerettek,
es hogy nem kellett nem szepen szeretnem,
hala legyen.

Hogy megtarthattam a hitet,
es megfuthattam a kicsik futasat,
es futva futhatok az Erkez6 ele,
stan nem kell a varosba mennem
a lampasomba olajert,
haJa legyen!

Remenyik Sandor
Istenarc c. verse a 9.

oldalon olvashat6!

hisznek." uh 20,29)
Lelki fe),1odesunk hannadik szakasza a miszlikus Egyesules ulja,

amelyen jar\ta a szenl miszleriumok es szentsegek kozvelltesevdl<risz
Ius es a Szenlharomsag miszteriumaban reszesu!Unk.

OsidokWI kezdve minden nep, minden ember vagya, hogy lalal
kOllon, egyesuljon islensegevel, eheW es ihal6 formaban. Ez a vagy
sz61al meg a k6zepkori versekben, amelyek a kereszleny ember I<risz
lussal val6 taldlkozasM fogalmazzak meg. A kozepkor kereszlenye azl
vallolla, hogy az Ollariszenlsegben mindenki lalalkozhat, egyesulhel
I<riszlussal. Jezus I<riszlus kozlUnk maradt az Ollariszenlsegben: Tesle
es Vere az orok elet forrasa. (Babils Mihaly Eucharislia c. verse is errol
sz61.)

Islen szeretele minden masl is vezerel elelUnkben, kilerjed ember
larsaink es onmagunk szereletleljes elfogadasara. Az imadsag beepul
elelunk minden pereebe, kil6lti es atfogja az egesz napo!, egyensulyba
hozza a kUlso es belso leendoket.

Lajos alya 16bb minI halvaneves szolgalala a hileles elel lanusaga.
Liltogalasai a gy6gyithalallannak diagnosztizall belegek koz6tt a Feny,
a Remeny felmulalasa, I<riszlus jelenletee, melyrol igy ir: ,Jezus mai
utjar61 azert ludok beszelni, mert 6rakal 10116k Vele azokon az ulakon,
amelyre biztos 0 ihlel a betegek fdkeresesekor. Igen, szamomra ez az
egyesliles ulja az, en ,- _
elo lslenemmel. Ora- Sfk Sandor:
~?t vagyunk egyutt- Te Deum
o indi!, 0 vezet, 0
ad kilarl6 lendliletet. Teged Isten dieserlek
Helente gyakorla husz es halat adok mindenert.
6rat is egyull vagyunk.
Beszelgetlink. Ollele
kel ad. Egyull dobog a
szivunk. Nehez am er
rol beszeIni. Legujab
ban azl ihletL hogy
vidaman menjek be a
k6liermekbe. 011 mo
solyogva k6sz6nlsem a
belegekel e szavakkal:
- Lajos alya vagy'9k!
Jezusl hordozom! Vd
v6zli 6noket! ... - A vi
lagert sem lerHek. EzI
nem engedi Jezus. A
fajdalmas areok kivete!
nelkul visszamosolyog
nak. [...] Csodalalos
utak ezek! Soha nem
unalmasak. Akadnak
azerl - Islennek hala,
egyre kevesebben -,
akik szidnak, idellen
kednek. A velem levo
utilars, Jell/s, evtize
dek 6la eszembe jut
lalla - csak 0 lehelle
-a Szentlras isteni
uzenetet: Ne felj, ha
nevemerl gyalazalol
szenvedsz, olyankor
Islen Szentlelke lebeg
felelled es vigasztal.
fgy aztan nem kesere
dem el."

A lelki fejlodes
rol sz616 k6nyvel Slk
Sandor Te Deum dmu
versevel zarja. A hala
enekeve!, mely elelet
melyen athalja, s mely
az ezen' (Iton jar6k
mindennapjainak re
sze, lelki hozzaallasa is.

Polanyi Eva

A megtisltulas utja, a megvilagosodas utja,
a misltikus egyesiiles utja

Kerenyi Lajos: Vtam Hozzad, Vram f

Lelki zarandokutra hiv meg bennun
kel I<erenyi Lajos alya Vtam Hozzad,
Vram! e. konyvevel. Istenhez vezeto lel
ki zarandok(ltra.

Az idos, ma mar 87 eves piarista atya
rendkfviili tapasztalallal, derus bolcses
seggel vezet a Megtisztulas, a Megvila
gosodas es a misztikus Egyesules utjain.
(A lelki elet fejlodesenek, a lelek Istenhez
emelkedesenek harmas tagolasM a korai
evszazadokra teszik.)

"Boldogok a tiszta szfvuek, merl ok
meglAljak Islent"{MI 5,8)

A lelki uton elindulva azl a bizlalasl
kapjuk, hogy tiszluljunk meg, lisztitsuk

meg szivunket. A liszla sZlv ugyanis feltetele annak, hogy "messzebbre
lalunk", hogy lobbel fedezlink fel "Isten veglelen esodaib61".

A sziv a szovelseg helye, annak a szovelsegi kapesolalnak, amely
Islen es ember kozoll jon letre az imadsag allal. fzerl nem mindegy,
mi minden lerheli szivunkel. A kereszt es a keresztre szogezell Isten
Ember. Jezus iranyt ad eletlinknek. LAlasunkal a horizonlr61 felemeli,
mikozben raismerhetlink sajM ..islenarcunkra". Arra az "istenare"-ra,
mely oft van melyen mindannyiunkban. SzUlelesunklol fogva. Az em
ber!seg (kollektiv) lorlenelen-lolienelmen. luI, szemelyes lorlenetunk
szenvedeseinek, fajdalmainak ezer es ezer retege rak6dik ra, temeti el,
az idok kezdeteitol ...

"Megteremtelle tehM Isten az embert a maga kepere" ITer 1,27)
Islen sajal kepere es hasonlalossagara teremlelle az embert, ak!

kepmasa marad azulan is, hogy bune kovelkezleben e1veszlelle hason
16sagM TeremWjevel. De mil eliunk a bun alall? IslenWI val6 e1szaki
lollsagot, elfordulasl. A bun az osszUlok engedellensegevel kezdodoll
es vezel az onmagM kozepponlba allit6, sebzell, shUll mai emberig. "A
bun lenyege eppen ez: onmagamal allHom Isten helyere." A Megtisz
lulas uljan esak alazallal lehet jarni, s ludnunk kell, hogy Valaki na
gyon szeret, es nagy szerelellel var vissza. Visszavar, hogy egysegunk
Vele helyrealljon. Visszavar, ahogyan a tekozl6 fiu gyonyorli tortene
leben fiat az edesapa.

A Megvilagosodas (,t jara lepes feltelde, hogy a sziv megszabadull
a bunoklol. Lelezesunk nagy kerdesei sOljaznak. Mierl eleld Mierl van
a szenvedes? Lehel-e boldog az ember? Mi van az elel ulan! Ezen az
(lIon a lelek kezdi "IMni" es "erteni" a dolgokat, azok lermeszelfelelli
segel. Az ertelem, a spekulativ gondolkodas helyell a val6di IMas lesz
fontosabb. S a val6di IMas az erzekeken, erzekelesen lulra vezet, egy
olyan vilagba, ahol a ludomany kepviseloi meglorpannak. A valaszok
(Ijabb khdeseket hoznak, s mutatnak az esszel foghatatlan Val6sagra.
AlTa, aki Van, s akinek lelezesel Einsleinlol a tudomanyos elet jelen
kori kepviseloiig - peldaul az agykutal6 Freund Tamasig - valamennyi
en elismerik.

Lajos alya hite fenyenel mondja a kovetkezokel: "Almeneti idoben
e!Unk ... [...J Eszre kell vennunk, hogy a tudomany Islenre lalal, es Is
len ajlajan kopoglal. Mindig felfedeznek valami (,jat, s az ember oriil,
hogy a malerializmus, az Islen neikUli raeionalizmus, az egziszlencia
lizmus erveil a tudomany maga eMolja meg."

Elelunk nehez es nagy kerdesei vezetnek el bennunket azokhoz
a hiligazsagokhoz, amelyeket a I<egyelem, a Szenllelek nelklil nem
tudnank befogadni. Melyek elfogadasaval megelheljuk a beW es a
nyugalmat. A segito I<egyelem, mely megvilagosft, j61ellekre oszlo
noz, s rahangol Isten szandekara. "Boldogok, akik nem IMnak, megis
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Benke Maria

A(soda•••

Figyeld, hallgosd a szived, hogy dobog.
Ez egy (sodalolosan nagy dolog.
Csoda, hogy arnyekod !ul Veled,
slalod a!olyo liikreben oz egel ...

Ne varj oz Eletben nagy (sodal!
Hidd( mik torlennek Veled, ozok (sodok.
Minaen nap OJ (soda var Rod
lasd, halld meg mindig a (SoJal hot!

Osszel afiJk lombio OJ szinekel olt,
boros -gozdo a pin(eben oborllolt.
Kortyold enediit, erezd zomolal,
a (sodas bor izel, szinel, iliatot.

~Ivezd oz Eletel, mely moga a (soda!
Oz birodolmaba julsz el odo
hoi mesebeli minden es (sodas
aszived dobban6sa, mesebeli vorazs!

Ve(ses, 2012. oklober 11.

Benke'Maria versei,

Aharcos Balazs...
avagy, jalek aszavakkal ...

Harcol aszunyogokkal Balazs,
~meglelik velUk alakas ...

Rendezgelni kezdi agarazst,
meglepi ott egy halom darazs.
Ez nem alom, s nem varazs,
megesfpi ollark6jan egy darazs
izzik aesipes helye, minI a porazs,
nem j6 hely szamara agarazs.
Afullank, egel, harcol Balazs,
aesfpeskor elpuszlull szegeny darazs.
Ahare donlellen, mindketto szenvedett,
a harcnak imigyen esunya vege lell ...

Veeses, 2012. auguszlus 24.

Rig6 Rezs6 latta, hogy elmult a veszely, ismet a gilisz
tahoz repOlt, hogy elelemre tegyen szert, No, akkor len
dOletbe j6tt a kandur is es majdnem leesapott, egy-ket
farktollat kitepte szegeny esinos rig6fiunak, aki harciasan
ezt meg akarta torolni, es rarepOlt a maeskara, a esore
vel ahogy blrta pOf6lte,

Kandur nem tudta, mi is t6rtenik, nem volt hozzaszok
va, hogy ilyen harciaslegyen egy madar, Nezett jobb
ra-balra, majd segelyker6en a kutyara, aki nyujt6zkodva
lustalkodott,

- Ez t6bb kett6nel - mondta a maeska, gyere mar es
seglts, a es6re olyan eles ennek a madarnak, hogy meg
kart tesz bennem." ha te lennel bajban, en is segltenek
neked.

- Rendben - mondta almosan a kutya -, mit varsz t6-
lem?

- Mit, mit - hogy szabadits meg a rig6kt61.
- J6 - valaszolt, es sz6rnyO ugatasba kezdett...
Erre kirohant a hazb61 Mariska neni es a s6pruvel el

kezdte a maeskat, majd a kutyat zavarni.
- Nyau, mi a baj? - kerdezte a gazdit61 a maeska ke

nyeskedve,
. - Hogy mi a baj? Meg kerded, hiszen megmondtam,

hogy ne bantsd a rig6kat, es te megis vadaszol rajuk?
- Neeeem, en nem."
- Nem is ajanlom - emelte fel a seprOjet a gazdi. es

mergesen a kutyaja fele fordult,
- Te is hallgass el, ne larmazzatok, felveritek az egesz

k6rnyeket, Legyen rend es bekesseg, azt ajanlom, kOl6n
ben kaptok mindketten a seprOvel! Szegeny kiesi rig6k
nem tudjak megvedeni magukat, -

A riadt kis rig6k megertettek, hogy tamaszra, vedel·
mez6re talaltak Mariska neniben, halasan esieseregtek
neki es tovabb hordtak a feszekepita anyagot.

Rig6 R6zsi negy szep kis pettyes tojaskat tojt, omit hO
segesen 6rz6tt a fa lombjai k6z6tt a feszkeben, a parja
Rig6 Rezsa pedig hordta rendOletlenOI a finom eleseget
neki. Majd par het mulva kikeltek a tojasb61 a pieik, A
rig6szul6k felvaltva vittek az elelmet, a negyehes kis es6r
folyton tatogott ...

A maeska azert meg neha napjan odaoldalgott a fa
ala es nyavogva nezett felfele, de r6gt6n eszebe jutott
a kalandja a rig6val es persze a gazdi s6prOje is, ezert
beken hagyta a kis rig6esaladot, A kiesik hamar felese
peredtek es kirepOltek a fa agaira, a maeska is belet6
r6d6tt, hogy inkabb a gazdi adjon neki eleseget, hiszen
nines is raszorulva a vadaszatra. '

Bezzeg, amikor telen Mariska neni egereszesre blztat
to, ahhoz nem Wit a fogo, lustan hevereszett a szobaban
a j6 meleg kalyha mellett.

Hat Igy t6rtent a tavaszi idill a szomszed kertbel\ a ri
g6esaladdal ...

VAROSU K

Mesek, vers k.••

2014. illajus

Kitavaszodott.
A jaeintok, tulipa

nok, narciszok ontjak
illatukat, a kertek, ut
eak, terek pompaz
nak a fak, bokrok SZI
nes,viragaiban ...

Elmeny setalni.
szemlel6dni a tel
utan. .. A szomszed
Mariska neni egye
dul elmaeskajaval,
kutyajaval bekes-
segben. Mindig beszelget velOk, kedvesen hlvja 6ket, ha
elerkezik az etetes ideje ... Leul a kertben egy szekre faj6s
loboit felrakja a samlira, maris mindket j6szag ott terem
es qJaba ele heveredik ...

o simogatja, beeezgeti a ket rosszesontot...
Kandur Kazmer es Belahazi Boganes nagyon hallgat

a nevere ...

A rigocsalad ...

Egyik reggel a kertben loesoltam a viragaimat, ami
kor arra lettem figyelmes, hogy nagy larma van a szom
szedban Mariska neninel. FOlelni kezdtem, mi lehet a zaj
forrasa. Latom am, hogy egy rig6 lany, Rig6 R6zsi hordja
a feszekhez val6 szalmaszalakat, avar es mas hasznos
anyagokat, a rig6fiu Rig6 Rezs6 pedig esodalatos dalla
mokkal udvarol a lanynak.

Elvezettel hallgattam, milyen pompas trillakat esal ki
pieinyke es6reb61. .

Igen am, de k6zben Kandur Kazmer lassan a f6ld
h6z lapulva pr6balta beeserkeszni Rig6 R6zsit, am[t nem
hagyhatott sz6 nelkOI az udvarl6ja, Rig6 Rezs6. Eppen
egy szep nagy gilisztat huzott ki a frissen asott f61db61,
azzal bajl6dott, mikor a maeska pr6balta beeserkeszni.
megfogni.

Rezs6 elkezdett ektelen larmat esapni, erre aztan R6
zsi is batrabb lett, besegltett neki.

- Nem eszel rig6peesenyet, ezt meglgerhetjOk neked 
mondtak szinte egyszerre a vadasz6 maeskanak.

A kandur kiesit lelassltott, de a vadaszatot azert nem
adta fel.

Csendben vart.
Mariska neni is kiment a kertbe, hogy megtudakolja

a nagy larma okat, eppen szell6ztetett es meghallotta,
hogy valami rumli van a kertben.

Rasz61t hatarozott hangon a maeskajara,
- I<azmer! Ne mereszeld molesztalni a rig6kat, hiszen

azok a kis dragak eppen parosodnak, es feszket eplte
nek, hogy a j6va rig6nemzedekenek tojasait rakjak Ie es
keltsek ki a tojasb61. -

A kandur elkezdett kenyesen nyavogni, dorombolva
a Mariska neni labahoz t6rleszkedni j mint aki semmi rossz
ban nem santikalt...

Ahogy a gazdi bement a lakasba maris teljes g6zzel
ismet vadaszni kezdett.

- Kandur Kazmer nem adja fel- mondta.
Boganes lustan fekOdt a haza el6tt egy kis pokr6eon,

es oda sem figyelt, mi zajlik k6rOl6tte. Igen am, de nem
tudott aludni a nagy esivitelestOl, larmat61, nyujt6zkodva
·aSltott, vakkantott egyet a maeska fele.

A maeska nem is figyelt ra, esak, a vadasz 6szt6ne
nek akart h6dolni. mindenaron elkapni a rig6kat. Tovabb
osont a nyomukba, de a rig6k felr6ppentek a fora. Kan-
dur Kazmer torelmesen varakozott,., '



2014. majus16

Mfljus
Zoldbabos sertesszelet

A zaldbabot s6s vfzben fUzzOk meg. Kazben serteshusb61 szeleteket vagunk,
enyhEm kiklopfoljuk, sos-borsos Iisztbe martjuk. es mindket oldalat a szeleteknek
pirosra sotjOk. A megmaradt zsiradekban hagymat pirftunk. majd felengedjOk a
bab fazalevevel. VisszatesszOk bele a husszeleteket. es lassu Wzan megpa
roljuk. Tejfbllel elkevert liszttel behabarjuk, ellenarizzOk a s6ssagat, majdhoz
zaadjuk a fatt zaldbabot, es at perc parolas utan talalhatjuk krokettel vagy sOlt
krumplival.

Seidl Ambrus

FENVO FORESzARU
deszkak, ass lapok, lecek, kerfteslecek, pall6k,

szeg61ecek, gerendak, lamberia

TOZIFA
bUkk, tolgy, akac, akacfaoszlop

KAPUFA BT. Gyomaendr6d, II. ker. 467.
.06/70513-95-14 .

A kondorosi uton, a vasarter utan

Hdzhoz jon a fodrasz!
Szeretettel varom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes koru n6h ferti es
gyermek-fodraszatomban.

Igeny szerint hdzhaz is megyek! Hetvegeken is!

Ldtk6czkine Erdos Magda/no
GYOMAENDROD, SZEI\JT ISTVAN. U. 61.

Telefon:06/70/312-S037
,j' ;

Angol es nemet ujrakezdo (A2) indul majusban.
Az idopontr61 es az intenzitasr61 a tanul6k diintenek elozetes egyeztetes alapjan.

Oradij: 400 Ft/o. : 10 t6 felctt J egyeb e:setben hHsdmf61 fUgg6c~.

SZAMiTOGEP KEZELO TANFOLYAM INDUL
azobnah/ aMh saha nem tanultabJ de- haunlrlnalr uamftligepcl.

A tcmfolvam for6n eljuthatsz a hCz'do szinttol a hih6phalQd6ig.
SzovcgJzcdte.srles, tablazathezelcs, opcr6cioJ renduereb, IT hmeretch.

A tanfolyam megfeleJ at: EeDl vizsga anyoganah.

A 60 6r6, tanfolyam idotartama: marc.1 - m6i.10 , heti 1x6 ora.

Szombatonllent 8.00 -t3.oQ-ig.
DiJa: 600ft/o. Gepet biztoJltunh!
Erd: info@internyelvstudio.hu; 20/436-0699

!littkNyelvstudlo, Gyomaendrod,K6ssuth ut18:. H-P: 15-18 craig

Telefon: 20/947-1603, 20/219- 7022
e-mall.irifo@inrern!i<!lu.tudio.hu. internyeJu,tudio@qmaj"-~<!m

METAL STOP
KEREKPARES

SZERELVENY (rZLET
Kerekpar forgalmaz6 markabolt es szerviz

- Tornad6 elektromos kerekparok,
- gazkesziMkek, kazanok, radiatorok.

csovek, szerelvenyek. 6)... '.
hut6szekrenyek. fagyaszt61adak, mos6gepek, .
haztartasi kisgepek. sz6rakoztat6 elektronika, ... .
szegek, csavarok, zarak, lakatok,
fiird6kadak, mosd6k, csaptelepek, moso~at6k
JUliust61 kedvezo awn ZARTSZELVENYEK,.. .
TERHAL6K, ES0CSATORNAK is kaphat6k! . .. .. .

GYOMAENDR0D, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386-909
Hitellehet6seg! Minden kerekparhoz ertekes ajandekot adunk!

Minden feliileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes koru
felujitasat, elkepzelesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a leheto
legjobb minoseg eterese a legmegfizethetobb aron!

A felmeresiink, ami az irasosarajanlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

festes, mazolas, tapetazas
- homlokzatszigeteles, hoszigetel6 rendszerek
- gipszkarton falak, almennyezetek, el6tetfalak, boltivek
- rejtett viJagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok
- laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
- fUrdok, konyhak burkolasa, k6miives munkak
- tetoterek beepitese, sZigetelese
- nyilaszar6k, ajt6k, ablakok csereje
- bontas, sitt elszallitas
- vizes falak szigetelese
- hazak kiilso homlokzatanak sZigetelese, szinezese
- hidegburkolas (csempe, jar6lap, marvany, granit lerakasa,
- ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, lin6leum, szalagparketta, laminalt

parketta,
- padl6szonyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)

allvanyozas, allvanyok berbeadasa (gurul6s, homlokzati)

LATKOCZKI LAsZLO. Telefon: 06/70/381-4227



AKIK AZ OROKKEVALOSAGBA KOLTOZTEK

t
Az endr6di es a hunyai templomban.

a katolikus szertartas szerint eltemetett
halottakr61 40 eyre visszamen6leg. nev
szerint megemlekezlink halalozasi evfor
d1116juk napjan.

Szep es iidvos lenne, ha a gyaszol6
csalad. egy even bellil havonta, egy even
tul evente szentmiset ajanlana fel elhunyt
szeretteikert.

Bekesseg hal6 poraikon.
fog~dja be 6ket az Dr
az 6.orszagaba.
Az Orok Vilagossag
ragyogjon felettlik!
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Az endr6di katolikus temet6k takari
tasM, karbantartasat tamogathatjak ado
manyok felajanlasaval:

Keszpenzbefizetes az endr6di plebani
an hivatali id6ben (munkanapokon 8-12),
vagy az Endr6di Szent Imre Egyhazkozse~

gert Kozhasznll Alapitvany szamlajara be
fizetessel vagy atutalassal. Szamlaszamunk:
53200015-10003231 Endr6d es Videke Ta
karekszovetkezet.

UHRIN FRIGYESNE szlil. PAPP JULI
ANNA. gyomaendr6di lakos, 93 eves kora
ban marcius 31-en Egyhazl1nk Szentsege
ivel meger6sitve tavozott az Orok hazaba.
Gyaszolj~k gyermekei, unokai es a rokon
sag. Az Ur adjon neki orok nyugodalmat!

MEszAROS FRIGYES. gyomaendr6di
lakos. 69 eves korciban aprilis 12-en varat
lanul elhunyt. Gyaszoljak a csaladtagok.
rokonok, j6barMok. Pihenese legyen csen
des, emleke a1dott.

FOLOP 1STVANNE szlil. ALMAs1 P1
ROSKA MARGIT. gyomaendr6di lakos.
89 eves korciban marcius 23-an tavozott
szerettei koreb61 az orokkeval6sagba. Gya
szoljak csaladtagjai. szerettei. Isten adjon
neki orok nyugodalmat!

JUHAsz LAsZLO IMRE.
gyomaendr6di lakos 62 eves korciban. mar
cius 21-en tragikusan elhunyt.

Gyaszoljak gyermekei. csaladtagjai. 1s
ten 6rkodjon pihenese felett!

MOLNAR IMRENE sziil. KISZELY
MARGIT, .gyomaendr6di lakos, 86 eves
korciban. marcius 24-en adta vissza le]ket
Teremt6jenek. Gyaszolja a csalad. roko
nok, ismer6sok. Fogadja be lelket az orok
Boldogsag!

PAPP ISTvANNE sziil. NADAS ER
ZSEBET, gyomaendr6di lakos, 84 eves
koraban februar 5-en hl1nyt el. (Temetese
aprilis 8-an volt) Gyaszoljak rokonai, isme
r6sei. Beke legyen hamvai felett.

LIZICZA1 ISTVANNE szlil. DRAHO
MARGIT, aprilis IS-en, 88 eves koraban
tavozott szeret6 csaladja korcb61. Gyaszolja
leanya. u.1!0kai, csahldtagjai. 1sten fogadja
lelket az Orok Hazaba!

CSERNUS SANDORNE szlil.
KURILLA MARIA MAGDOLNA.
gyomaendr6di lakos. april is 13-an 73 eves
korciban az Egyhciz Szentsegeivel meger6
sitve tavozott az orokkeval6sagba. Gyaszol
jak gyermekei. rokonai. Isten adjon neki
orok nyugodalmat.

.. ?te<u~ et ~. ~~ et.ed:
-:fUi4 ~ea4 ~. ~. ~.
~~ttt~~~nt4,

";9'~.~~~a~."

(fl~~)
Hiradasunkban csak azokr61 emlekeziink

meg, akiknek kozlesehez a hozzatartoz6k hozza
jarultak!
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Cseples Hunyan, a Bundasi soron, 1940-50-es evek

A kepek bekuld6je: Alt Janosne Salamon Terez ny. pe
dag6gus. Koszonet a kepekert!
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Darvas Tibor Versmond6 Verseny

: bfREK) ESEffi€ngEK A
KtS BALfnc ALcALAnos rSKoLABOl

I

III. Sz6ke Dzsenifer es
Meszaros Gabor

1. evfolyamon:
I. Farkas Reka
II. Kovacs Zsombor
III. T6th Petra

2. evfolyamon:
1. Weigert Vill6
II. Tari Alexia Vivien
III. Gubucz Petra
Ktilondijas:

Szilagyi Adrienn

3. evfolyamon:
1. Fekete Aliz
II. Peteri Patrik
III. Majer Levente
Ktilon dijas: Kiss Adrian

4. evfolyamon:
I. Fodor Botond
II. Nandori Vikt6ria
III. Timar Peter
Klilondijas: Varga Janos

A kisdiakoknal52 versmon
d6 koztil a kovetkez6 helyezesek
szlilettek:

A nagydiakok versenyen 26
tanul6 vett reszt es a kovetkez6
eredmenyek sztilettek:

5. evfolyamon:
I. K6nya Reka es Gecsei Lilla
II. Vincze Levente
III. Nagy Noemi es

Szilagyi Szabina

6. evfolyamon:
1. Vinkovics Zoltan
II. Gecsei Zita
III. Kovesy Lili

7. evfolyamon:
1. Varju Daniel
II. Weigert Csenge

8. evfolyamon:
1. Fekecs Fanni
II. Batori Bernadett

Nemet Nemzetisegi Kulturalis Nap

Meghivast kaptunk az Oroshazan megrendezett Be
kes Megyei Nemetek Anyanyelvi es Kultudlis Napja
ra. Iskolankat a 3. a osztalyos tanul6k kepviseltek, aki
ket elkisert intezmenyvezetonk, Agostonne Farkas Maria is.
A gyerekek polkat tancoltat az oroshazi muvelodesi haz szinpadan,
amit Weigertne Gubucz Edit tanitott be. A musor reszekent dalt
enekeltek nemetuJ, es egy verset adtak elo. El is jeitszottak azokilt.
Gitaron kisert Schwalm Gyula, a musorszamokat betanitotta Balla
KaroJyne es Kereki !reno

Iskohink Dhl.konkormany
zata tizedik alkalommal rendez
te meg hagyomanyos Darvas
Tibor Versmond6 Versenyet,
melyre ebben a tanevben aprilis
14-en, eppen Tibor napon ke
rlilt SOl'.

Elkesziilt az endrodi Szarvasvegi Temeto kapolnajanak kiilso-belso
felujitasa, Istennek legyen hala! Koszonet iIleti a kozremukod6ket: Czank
Gabor plebanos, Balog Peter sekrestyes, Pepelan Ferenc kantor, Zsogon
Renata adminisztrator es csaladja, nem utols6 sorban id. Harnos Vince

es neje, Timar Miklos egyhazkozsegi gondnok, Ungvolgyi Peter es ifj.
Ivanyi Istvan ministransok. Isten fizesse mindenki munkajat, adomanyat,
hozzajarulasat. Remelji.ik, ez a regi kis kapoJna most egy j6 ideig meglljul
va tolti be szerepet. LAUS DEO!
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Hirek a R6zsahegyi Isko cib61
1

Versmond6 verseny

Iskolai versmond6 versennyel keszultek tanul6ink a kolteszet napi
varosi unnepsegre. Sok gyereknek ez batorsagpr6ba is volt egyben,
mert most leptek fel el6szor kozonseg el6tt, de szep szammal voltak
rutinos el6ad6k is. Klasszikus es kortars kolt6k alkotasaib61 valogatott
szines csokorral sz6rakoztattak a zsurit es a vendegeket ket delutanon
at. A legjobbak tovabbjutottak a varosi versenyre, ahol a zsuri negy
kateg6riaban ertekelte a versenyz6ket. Gratulalunk minden versenyz6
nek, fogadjatok meg a zsuri tanacsat: Olvassatok verset!

Nyilt napok

A nyflt napokon harom napra a tanteremajt6kat is kitartuk az er
dekl6d6k el6tt. EIs6 alkalommal a nagycsoportos 6vodasok es szuleik
tekintettek meg az iskolat, majd reszt vettek nehany tan6ran a leend6
els6 osztalyos tanft6k jelenlegi osztalyaiban. A mozgalmas foglalkoza
sokon az ovisok kipr6baltak az interaktfv tablat, szerepeltek, rajzoltak,
ritmizaltak, csoportosftottak, szamoltak, s6t, meg az igeragozasban is
segftettek a negyedikeseknek, szuleik oromere. Az elmenyeket csak
fokozta, hogy az 6rak utan kozosen mondtunk bucsut a telnek. A mas
karas hivogat6kat kovetve az udvaron ismertetWk a farsang tortenetet,
majd mikor egy tel-uz6 verset is elmondtunk, langra lobbant a kisze
bab. A varazslatj61 sikerult, a szikraz6 napsutesben meg lehetettjatsza
ni egyet az iskolaudvaron.

A masodik es a harmadik nap a szul6ke volt. Sokan voltak kfvancsi
ak az 6rakra, a korszeru pedag6giai es ertekel6 m6dszerekre, a koope
ratfv munkara, differencialt foglalkozasokra. A feln6ttek kepet kaptak
gyermekuk osztalyon beluli helyzeter61 es a gyerekek is orultek, hogy
szuleik aktfvan erdekl6dnek iskolai munkajuk fela!.

A diakolimpla korzeti hirel

A mezei fut6verseny els6 korcsoportjaban Szrnka Berzsian szerezte
meg az els6 helyet, a masodik korcsoportban Karsai Gabor lett maso
dik, a harmadik korcsoportban pedig Kovacs Agnes els6, Nyemcsok Ju
dit masodik, Lakatos Rikard harmadik helyezest szerzett. Iskolankb616k
jutottak tovabb a megyei fordul6ra.

Kezilabdasaink es focistaink egyarant a masodik helyen vegeztek a
korzetben.

Rendhagy6 tortenelem6ra

A kozepkorban elt gyermekek nehez sorsaval, munkajaval ismer
kedtek tanul6ink a rendhagy6 6ran. Megneztek es felpr6baltak a habo
ruk soran hasznalt sulyos pancelokat, pajzsokat, kardokat, buzoganyo
kat. A felkavar6 torteneteket hallva, remeljuk, sok gyerekben az marad
meg tanulsagul, hogy legjobb bekeben tanulni, jatszani.

Rendhagy6 tOrtinelemora kozepkori fegYl'erekkel

Versenyeredmenyek

Iskolank az iden tizedik alkalommal kapott meghfvast Mez6bereny
be, a helyi altalanos iskola altai szervezett - ezuttal is szfnvonalas - nem
zetkozi matematikaversenyre, melyen a R6zsahegyit negyf6s hetedi-

kes (David Adrienn, Szeret6 Dorottya, Vaszk6 Agnes, Weber Dorina) es
negyf6s nyolcadikos (Dobak D6ra, Lovei Zsuzsanna, Szuj6 R6bert, Var
ju Tamas) csapat kepviselte. A nyolcadikosok a 4. helyen vegeztek, az
egyeni verseny legjobb helyezeset Dobak D6ra erte el, aki otodik lett.

Bekescsaban, a Teleki Pal Orszagos Foldrajz, Foldtan Verseny me
gyei fordul6jan iskolankat Vaszk6 Agnes es Lovei Zsuzsanna kepviselte.
A hetedikesek kozott Agi 11., a nyolcadikosok versenyeben Zsuzsi 5. he
Iyezett lett. Tanul6inknak az egesz eves tananyagb61, aTermeszetbuvar
cikkeib61 es Teleki Pal eleteb61 szerzett tudasukb61 kellett szamot adni.

Meszlenyi Jazmin 3.b osztalyos tanul6 orszagos kulondfjas lett a
Magyar Asztronautikai Tarsasag altai kifrt rajzpalyazaton, melynek te
maja: Orturizmus - civilek a vilagurben! Gratulalunk minden verseny
z6nek!

KI mlttud?

Id6 szuke miatt csak az als6sok mutathattak be musorukat a tavaszi
szunet el6tt, de fgy is tfz remek musorszammal sz6rakoztattak a kortar
sakb61 es szul6kb61 all6 kozonseget. Enekeltek, zeneltek, tancoltak, sze
repeltek, baboztak, s6t meg lakodalmast is el6adtak. Aki elmulasztotta,
a legjobbakat megnezheti a R6zsahegyi Napok galamusoran.

Lakodalmas jelenet a Ki mit tudon

Nyuszl bull

Mint valami illatos repamez6n, csak gyultek, csak gyultek a nyulak
az iskolai konyvtarban. A kockasfUlu nyul es Zsuzsa neni meghfvasara
tobb mint 200 nyuszi hozta e:1 kisgazdajat a nyuszi buli megnyit6jara.
Egy hetig orvendeztek a sok latogat6nak, majd husvetra hazamentek
tojast festeni.

Viddm hangulat a nyuszi bulin

Az iskolai eletr61 tovabbi informaci6kat es kepeket talalnak az iskola
honlapjan: www.rozsaeiisk..9la.hu
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Vorom vosorloimat! -

Tavaszi ajonlataim:

Gyomaendrod, Fo tit 15.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

• megerkeztek 0 tavaszi vetiimagok
• zoldsegfelek, viragmagok dughagymak
• lavaszi viraghagymak, dahak, kurdviragok
• rozsalovek, viragfoldek, muanyag cserepek
• permelezii kesziilekek, alkalreszek

,-- ---,. lemosolavaszi vegyszerek, rovar es
gombaoliik

• eger- es, pOlkanymergek, csapdak,
ragoszlok

• munkaruhnk, gumicsizmak, vediikeszlyuk
• munkavedelmi bakancsok, esiiruhak
• szegek, csavorok, kezi- es barkacsszerszn

mok
• festekek higflok, festiiszerszamok
• alu lelrak, talicskak, kiimuves szerszamok

r • muonyag aruk, konyhai eszkozok
• izzok, vezelekek, kupcsol'ok
• mUlragyak, viragtapok

Az etterem nyltva
77-27 ora/g.

Egesz evben varjuk ked
ves vendegeinket klimatizalt,
termalvizes szobainkban.

Vallaljuk barati, uzleti, csa
ladi rendezvenyek lebonyo
Utasat klimatizalt ettermunk
ben 70 f6ig.

5500 Gyomaendrod, Szabadsag ter 6.
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240

E-mail: feszekpanzio@mail.globonet.hu
http://www.feszekpanzio.hu

Barati, csaladi uzleti ren
dezveny lebonyoUtasat vallal
juk a teljesen klimatizalt Hfdf6

L.==--""''''''''-''-~~-"--'''''__'''='::''---'''''' etteremben 160 f6ig.
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hogy mirol dontott a Kepviselo-testUlet majus honapban

A Kepviselo-testiilet ismet tobb alkalommal iilesezett ebben a
h6napban. A rendkiviili testiileti iilesek idopontja: majus 15., va
lamint majus 19. napjai voltak. (A majus 15-iki iiles az alacsony
kepviseloi reszvetel miatt meghiusult.)

A "Lelekkel a korosok menten" - turisztikai fejlesztesek a val
las es a Koros okol6giaja tiikreben c. paIyazat tamogatast nyert,
melynek megval6sitasa vegett kozbeszerzesi eljaras lefolytatasa vaIt
esedekesse. A kozbeszerzesi szakerto kivalasztasa mar megtortent,
de a projektben eljar6 Biral6 Bizottsag tagjait sziikseges volt kiva
lasztani.

A palyazatban az alabbi kozbeszerzessel erintett tevekenysegek
szerepelnek:

Szent Antal ZanindokMz feluiitas 47657007 Ft
Szent Antal Siit6haz feluiitas 13780118 Ft
Karas latogat6kazpont feluiitas 80293246 Ft
Fe1ujitas osszesen: 141 730371 Ft
Szent Laszl6 Hid es karnyeke hid epites 40834646 Ft
Erzsebet Ligeti Tanasveny es uj epites 21322835 Ft
karnyeke
Barka Latogat6kazpont ui eDites 57123390 Ft
'OJ epltes osszesen: 78446225 Ft
Hid kiviteli terve szolgaltatas 984252 Ft
Epites, feluiitas kiviteli tervek szolgaltatas 11417324 Ft
KiviteJi tervek osszesen: 12401576 Ft
Berendezesi tare:vak eszkazvasarlas 12465020 Ft
Elme&;elemek, khlllitasi 32567810 Ft
beren ezesi targy, eszkazvasarlas
Becsiilt ertek osszesen: 318.445648 Ft

A Kepviselo-testiilet j6va hagyta es megszavazta a Binil6 Bizott
sag tagjaira tett javaslatot, akik jogi, penziigyi, es muszaki szaker
telemmel birnak.

A majus 29-re osszehivott osszevont testiileti iiles 13.30 6rakor
vette kezdetet, mivel az Intezmenyi Tarsulas Kepviselo-testiiletei
nek 3 napirendi pontban kellett dontest hoznia.

Megvitatasra keriilt tobbek kozott:
-Gyomaendrod Csardaszalhis Hunya Telepiilesi Onkormany

zati Tarsulasi Tanacs munkajanak ismertetese (A Tarsulasi
Tanaes tagjai a polgarmesterek. A megallapodas szerint mun
kajukr61 evente kotelezo beszamol6t keszfteni, melynek tartal
maznia kell, a tarsulas tevekenyseget, penzugyi helyzetet, es az
ellatott fe/adatok megval6sulasat)

- Gyomaendrod Kozos Onkormanyzati Hivatal Szervezeti es
Mukodesi Szabalyzatanak m6dositasa (2014.januar 1. napjan
hatalyba lepo tv. miatt yalt szi.iksegesse a m6dositas)

- Gyomaendrod Kozos Onkormanyzati Hivatal alapit6 okira
tanak m6dositasa (torvenyi valtozas tette indokoltta szinten
a m6dositast)

Az 'osszevont Kepviselo-testiilet egyhanguan elfogadta az elo
terjesztesben megfogalmazott dontesi javaslatokat.

A majusra osszehivott soron kovetkezo iiles 14 6rakor kezdo-
dott es 44 napirendi pontot targyaltak a kepviselok.

~eszamolo a Hunya, Csardaszallcis, Gyomaendrod
Onkormanyzati TIizoltOsag 2013. evi tevekenysegerol
A beszamol6b61 megtudhattuk, hogy a tuzolt6sag koztestiileti

formaban mukodik, 11 fO fOallasu, valamint 8 fo onkentes vonul6s
letszammal. A tiizolt6k hatekonyabb munldjanak vegzeset segiti
a kiilonbozo kepzeseken val6 reszvetel. Itt sajatithatjak el azokat a
taktikai ismereteket, amelyekkel gyorsabba, pontosabba, eredme
nyesebbe lehet tenni a mentesi munkalatokat.

Az elmUlt ev soran 42 alkalommal muszaki menteshez, 46 eset
ben tuz oltasahoz, illetve negyszer teves jelzeshez vonultak ki a
"langlovagok':

A tuzolt6sag folyamatosan 2 darab Mercedes gepjarmu fecsken
dot tart keszenletben. A tuzolt6laktanya 2013. evben keriilt kibovi-

tesre (40 m2 garazs), illetve a takarekos gazdalkodasnak koszonhe
toen sil~~riilt uj vedOfelszereleseket is vasarolnia.

Az Onkormanyzati Tuzolt6sag a Tuzolt6 Egyesiilettel karoltve
reszt vett 3 alkalommal Nyilt Nap megszervezeseben, lebonyolit<i
saban, illetve szamos, a yaros es intezmenyei altai szervezett ren
dezvenyen biztositotta a resztvevok biztonsagat.

A 2013. evi mukodes soran 30.680 EFt osszegu be\'delt reali
zalt, melyb~l 25.324 E Ft normativ allami tamogatas. G)'omaend
rod Varos Onkormanyzata a mukodteteshez 5.00el E Ft osszeggel
jarult hozza, mig a vallalkoz6k 200 E Ft tamogatast biztositott~lK.. \
felmeriilt koltseg teritesere 152 E Ft erkezett.

A kepviselo-testiilet elfogadta a tuzolt6 parancsnok beszamo
16jat.

Tajekoztato a Liget Fiirdo szolgaltatasaihoz terveze! t
csonakkikoto munkalatairol
A Kepviselo-testiilet korabban dontott au61, hogy boviteni ki

vanja a fiirdo szolgaltatasait a Hantoskerti Holtagra nyil6 L<"~': '..

kikoto letrehozasaval.
Idokozben ertesitettek az Onkormanyzatot, hogy a DAOP

2.1.1/J-12-2012-0007 palyazat kedvezo elbinilasban reszesiilt,
amely tartalmazza egy cs6nakkikoto megepiteset is.

Az aprilisi iilesen a fentiek miatt dontot! ugy a Kep\i.;(·j, ".:'
tiilet, hogy a jelenlegi munkalatokat felfiiggeszti. Ezzel egyidejllieg
kerte a fiirdo iigyvezetojet, hogy keszitsen kimutatast az elvegzett
munkakr6l, illetve kiilon az anyagokr61, melyek a bontas utan ujra
felhasznalhat6k.

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. felmerte a cs6nakkolcsonzo III \111

kainak leallitasat, a felmeriilt kiadasokat, es a helyreallitas koltse
geit...

Osszes koltseg: 1.128.663 Ft
A felhasznalhat6 visszabontott anyagok erteke: 287 elSO Ft,

amelyek beepitesre keriilnek a Magtarlaposi ut 1-3 szam alatti te
lek korbekeritesenel, illetve reszben fedezi a temetok keritesenek
anyagsziiksegletet.

A megmaradt kiadas tovabb csold<entheto 510.800 FHal,
amennyiben a "Lelekkel a Korosok menten" projek! kereteben el
szamolhat6lesz a kisiparos altallegyartott eszkozok (cs6nak. I11cl1

tomelleny, szallitas).
A Kepviselo-testiilet elfogadta a beszamol6t azzal a feJtetellel,

hogy a visszabontott, de meg hasznalhat6 anyagokat a G)'oma~w!s

Ipari Park tarolja a kovetkezo intezkedesig.

Palyazat benyujtasa helyi kozossegi kozlekedes tamogatasara
A Nemzeti Fejlesztesi Miniszterium palyazatot irt ki a hel\'i ki)

zossegi kozlekedes tamogatasara, melynek benytijtasara az ol1kol
manyzatok is jogosultak. Tamogatast benyujtani folyamatos iize
meltetesre, valamint eszkozfenntartas raforditasanak tamogatasara
lehet.

A tamogatas osszege a kotelezettsegek teljesiteseert jar6 ellente
telezes mertekeig igenyelheto azzal, hogy az nem eredmenvezheti a
szolgaltat6 tulfinanszirozasat. '

Nyertes p,Uyazat esteben a tamogatas 25%-at ez ev szeptember
5-ig, a tovabbiakban pedig 3 egyenlO reszletben az onkorm{myzat
szamlajara utaljak.

A Testiilet egyhangulag tamogatta a nyilatkozat megtetelet es a
palyazat benyujtasat.

2014. evi utepitesi es utjavitasi beruhazas elinditasa
2014. aprilisi iilesen 30 milli6 forintos tobblet forrast rendelt el

a Kepviselo-testiilet. EzaJtal a rendelkezesre all6 forras a kovetke
zokeppen alakul:

'Otepites 16654028 MiIli6 Ft

'Otfellljitas 28806013 MilIi6 Ft

Kerekparut felujitas 12435840 Milli6 Ft

Jarda feluiitas 6 MilIi6 Ft

Osszesen: 77 000000 MiJli6 Ft

A muszaki tartalom meghatarozasban a teriileti kepviselok mu
kodtek kozre a korzetek bejarasaval, mig a vegleges dontest a Kep
viselo-testiilet hozta egyszeru tobbseggel, nyilt szavazassal.

Leh6czkine Timar Iren
Kepvisel6
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Hire'{inne -onnan es az n~ t,' jarol

KOSZONETNYILVANITAs

MEGHivo - G~zda napi megemlekezes

Szeretettel hivun/< es varunk minden gyomaerldrodi lakost
es elszarmazottat

Szervezobizottsag neveben
Dr. Varju Lasz16

"Mienk itt a ter..."

Kerjiik, jojj6n el, s 'egy szal virag elhelyezesevel emlekezzen
az iildozottekre, tortenelmiink e nehez idoszakara az emlekmu~

ne!.

Sipos Gezanak, a Samuel Alapftvanyelnokenek megbizasa
bOl, es a magam reszerol is szeretnek koszonetet mondani Varfi
Andras polgarmester l1rnak es Czank Gabor plebanos urnak a
Idrpata9ai gyerm.e~~eknek~~ldatt ad~m~nyukert fIatalmas do~
log, amikor valaklonzetlenul tud adm, hlszen nagyonsok, szam
szerint 88 gyermeknek kiildtiek egy Jds "mosolyt". Esbizony ahol
oriilnek akar·1 kg lisztnek vagy wkormlk is -.:. mert ezzel is ere
:iik, hogy valaki gondoltrajuk ~azok a gyermekek meg nagyobb .
orommel fo~adjak a 20 kg mezet, 50kg riist, valamint a sok-sok
jatekot, stb, Joisten aJdja es orizze meg aj6kedvii adakoz6kat!

, Lukacs Laszl6 igazgat6

2014. jlmius 29·~nV31larnap dele16tt 10.00 6rako1'

az .tildoz6tt magyar gazdak emleknapja alkalmaval az
endrodi Hosok teren az iild6z6tt gazdak emlekmuveqel tartan-
d6 megemlekezesre~' .. ,.' , .

El6tte 9.00 Makor az e'ndr()di Szerit Imre Rk Templomban
szentmise lesz az ii1dozott gazdakert, hozzatartozoikert, s azt
kovetoen k6z6s Idvonulas az emIekmuhOz.

A 23 eves Komedias Kor az
iden 10. alkalommal rendezte
meg Gyomaendrodan a "Szak
mai Kozepiskohisoket" XCultu
raIis Egyesiilet Orszagos Diik
szinjatsz6 Fesztivaljat.

Az orszagos ldemelt muyelo
dcsi alkalom az egyeni - es a kis
kazossegek "szfntarsulatok" 6t- I_.-.,.t·c....~
vozete .volt. 91 amatoI" diakver
senyzo szerepelt a Katona J6zsef

, Muve!6desi Kozpont sokat hHott'
szinpadan.

A helybeliek sikerei: Nagy
Lili (Kallai Ferenc Alapfoku
Intezmeny) (enek)arany, Bela
Greta (Komedias Kor) (hegedii),
eziist, Csehov: A medve elo
adasa Komedias Kar kozremu
k6desseJ. eziistminosites kapott.
Keri Miklos aragyogo' orosz
komediaban. nyUjtott jatekaert Keri Mikl6s
elnyerte a "legjobb ferfi f6sze-
replo drace' Kiilon - dijat kapott: Hajdu Laszl6 a I(omedias
I(or vezetoje, a diakszinjatsz6k 23 eve vegzett tehetseggondo
zasaert.

A Csehov darabot meghivtak a hajduszob08z16i Orszagos
Tehetsegnapokra. AKor masik csoport)a: Lazar Ervin harom
Domdodom mesejet probalja, amit junius derekan mutatnak
be.

Az iden, ha minden sikeriil, augusztusban vegre a SZAKE
20.0rszagos Diakszinjatsz6 tabora megvalOsul, amelyre nagy
szeretettel varjlik az erdeklOdoszinjatsz6kat. '

HAL

, Kctt~s unitep Hunyan., '.

Majlls 25-~J1 elsamap, Ho.sak napjan a hunyai templomban is
megernlekeztiink az els6 es ma$odik vilaghaboni h6seiral. Az iinnep
seg utan k1mentiink akeresztes iskolahoz, a feh'ljitott elsa viiaghaborllS
emleIctabhlhoz es kereszthez; ahol tovabb folytat6dott az iinnepseg,

Petenyi Szilardne polganuestei asszony megemJel<.ezett az el
hunyt noseinki'6l; es a inost megbenm\ltak stavalatai\<kal tiszte-
legtek o. Msalc emJekenek. . ".

" Ugyanezen a· szentmisen iinnepelttik Varju· Peterne Gellal
Maria 100 evell szUletCsnapjat. A szentmise vegen Ivanyi Laszl6
th, kanonolc, pJebanos aldast adott az iinnepeltre, aki az, elsa vi
laghaboru ·lcirobbanasanak eveben sziiletett. Ezutan' kaszontCitte
meg Petenyi Szilardne polgarmestercs DX'; Csorba Csablljegyza is.
Isten halmozza el boscges aldasavalaz Dnnepeltet!

. Egykori OregszolO es kornyetd diakok, tanit6k es hozzMarto
z6ilc talaJlcozojara·2014. junius '7··en delelott 10 6rara a volt Szent
Imre Iskola Keresztjehez, a 7 iskola kozos Emlekoszlopahoz!

Roma,Majalis!

Gyomaendr6d Varos Roma Nemzetisegi Onkormanyzata 2014.
.n~ajusl-jenmajaJist szervezett. E nap deIelott 10 6rakor a Kner

Imre Gimn~ziummal kozas szervezesben a program jMsz6hazzal
kezd6datt, amelyen 15-20 gyermek vett reszt. Deli 12 6rakor Sze
c5i Zsolt elnak koszantojevel kezdetet vette aRoma Majalis. A nap

. folyaman.Onkormanyzatl1nk mindenkit megvendegelt egy tanyer
etellel (pacaI, karam, csi\lak parkalt), amely utan bekesi zeneszek
sz6,rakoztattak a kazonseget. A majalison nemcsak a helyi lakos
sag've,tt reszt, hanem' a lcomyez6 telepiilesek is jattek, mint peldaul.
Szarvas, Devavanya, Korosladany esT6tkoml6s.
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Vedon61 szakmajat elethivatasnak tekintette. Tobbszor nyilat
kozta, ha Oja kezdene az eletet, akkor is ezt a hivatast valasztana.

A magyar vedon61 szolgalat nemzeti kincsUnk, akar mar a nya
ron megkaphatja a hungarikum cfmet. Europai szinten is egyedUl
all6 a magyar ve90n61 szolgalat tevekenysege. szakmai fell<eszUlt
sege. Ebben az a munkaja is benne van.

Ministrans- es Maria lanyok talalkoz6ja Hunyan

A Rubin diploma atvetele nagy boldogsaggal toltOtte el. Elete
nek ezt koveto resze is tartogatott oromet, de inkabb megpr6bal
tatasok kovettek egymast. Hihetetlen elni akarasa. ereje, kUzdeni
tudasa atsegftette. ameddig lehetett.

Miutan mas lehetos~g nem volt megfelelo ellatasara. a Csong
radi Gondviseles Haza Apolasi Otthonba kerUIt. Legidosebb lanya
nap nap utan bejart hozza, nagy tUrelemmel. szeretettel, hogy el
viselhetove tegye szamara a letet. Videken elo lanyai es csaladjai
is igyekeztek P?tolni az otthoni korUlmenyeket latogatasaikkal,
segftsegGkl<el. 6rom volt szamara, hogy unokai rendszeresen la
togattak es segftettek minden bajaban. torodessel vettek korUI. Az
otthonban mindenki szeretettel volt iranta. koszonet erte az ott
dolgoz61<nal< es a baratoknal< akiket ott szerzett.

I<ahelye. Meg az elsa evben ferjhez ment a kozseg oNosahoz,
al<ivel egyUtt dolgozva orommel lattak azokat az eredmenyel<et,
melyel<et kozos erovel. I<ozos lelkes munl<aval egyUtt ertel< el. Saj
nos a haborO sok bajt ol<ozott - ferje meghalt katonai szolgalat
I<ozben, I<islanyuk szUletese utan nehany hettel.

Masodil< hazassagat is Dombegyhazan kototte hat ev mOlva.
Ferjet a battonyai jaras megszante utan Gyomara helyeztel<. Eszter
egy evig Devavanyan dolgozott, majd ezutan a is Gyomara kerUIt.

Palyaja es vedon61 munkajanak szeretete mindvegig megma
radt. I 965-tC51 jarasi vezeto vedonokent dolgozott. majd a gyomai
jaras megszante. utan a szaNasi jarasban kapott vezetoi munkat.
Mindvegig Gyoman lakott.

Harem lanya szUletett - mindegyik pedag6gus. Szerette vol
na, ha a vedon61 palyat valasztjak. Igaz, fgy is gyerrriekekkel, szU
lokkel foglalkoznak, ha nem is olyan formaban. mint egy vedono,
de hasonl6 nagy szeretettel es ragaszkodassal.

2013. jOnius 28-an vette at a Szegedi Tudomanyegyetem
Egeszsegtudomanyi es Szocialis Kepzesi Kar Unnepi Ulesen a Ru
bin Dfszoklevelet, amely bizonyftja. hogy 70 evvel ezelott sze
rezte meg avedon61 kepesfteset a Szegedi Allami Vedonokepzo
Iskolaban. 1934-ben 34-en vettek at a diplomat, 2013-ban mar
csak ketten a Rubin Dfszol<levelet.

VegUI 2014. marcius 16-an a Szeged lI-es Belgy6gyaszati I<li
nil<an ert veget az Otja. ahol segfto kezek es a gondosl<odas melt6
befejezeset biztosftotta eletenek.

Tavozasa mindannyiunl< szamara nagy veszteseg, de az egyUtt
megelt hosszO idot emlekeinl< orzik tovabb. .

RemeljUk megfaradt teste nyugalmat talal, lelke pedig tovabb
segft bennUnket az egi mezokrol.

(Eszter neni visszaemlekezese alapjan
osszeal/{totta: lwinyi Laszl6)

Volt lehetC5sege bensoseges pillanatol<at atelni lanyaval csong
radi otthonul<ban, az utols6 karacsony esten. a vasarnapi csendes
delutanol<on. Legnagyobb orom volt ket dedunol<aja, Bence es
Zsombor megszUletese.

Majus IS-an Hunyan ismet megtartottuk aministrans- es Maria
Ianyok talalkoz6jat.

Eljottek azok - nemcsak Hunyar61, hanem videkrol is -, akik
evtizedekkel ezelott a hunyai templomban ministraItak vagy Ma
ria Ianykent a kormeneti Maria szobrot vittek. A taIalkoz6ra eljott
Oroshazar61 - mindenki nagy oromere - S6ki Lajosne nyugalma
zott hitoktat6 is, aki nemzedekeket nevelt, tanitott. vezetett a hitre.

Ivanyi Laszl6 plebanos a vasarnapi evangeliumra hivatkozva be
szedeben kiemelte: az apostolok kerUk !ezust, "mutasd meg nekunk
az Atyat". Mutassatok meg ti is az Atydt, az Istent gyerekeiteknek,
unokaitoknak, csaladjaitoknak. Eveken keresztUl az oltar kozeleben
toltekeztetek lelkileg. Most rajtatok a sort

A szentmise utan a templom elott Ids agape volt, ahol kotetleniil
elbeszelgettek a megjelentek.

uj kenyer ize, lepergo konny s6ja,
orom-kacagas, Ielki I<aba-ko...
Isten aldjon! Te le~lY vegso almunk,
s ivadekainkba szebb Jovo!

Timar Mate

SZiilOfold: Bo!cso, majd kopors6!
Sarkcsillag a negy egtaj fe/ol!
Anyanyelved billyogkent je/ol!
Te vagy a teli h6 sa tavaszi zold,

Kovacs Antalne Takacs Eszter
nyugalmazott vedono

1922-2014

Endrodon szGletett 1922.
jOnius 21-en. Edesapja Takacs
Imre kepesftett acsmester, epfte
si vallalkoz6 volt. 6 teNezte es
epfttette E':ldrodon a Nephazat
I 930-ban. Edesanyja. HajdO Esz
ter a haztartast vezette.

A gyomavegi elemi iskola
ban vegzett. majd erettsegi vizs
gat edesapja inspiralasara. tamo
gatasara a mezotari Allami Teleki
BI<'l.nka Leanygimnaziumban tet
te Ie I 940-ben. Ezutan jelentke
zett a Vedonokepzobe.

A diploma megszerzes utan
Dombegyhazara kerGIt. Nagy va
rakozassal indult 1943. marcius
I-jen az elsa munkahelyere. A
fogadtatas kedves volt a Hivatal
reszerol is, hisz azelott meg nem

dolgozott vedono a faluban. Ahogyan megismerkedett a falu la
kosaival, koztUk a bar6k es nagybirtokosok uradalmi cseledeivel
is, elkezdte felvilagosft6 gondozasi munkajat. csaladlatogatasait.
D6bbenten figyelt fel tobbek kozott a sok-sol< babonara, amelyel<
teljesen atszottek eletUket. helytelen kares szokasokra etkezesben,
ruhazkodasban. viselkedesben. Tal{m hihetetlennel< tCfnil<, de olyan
lakasban volt a tanacsad6. ahol babos I<emence mellett meleged
tek. Akkor fiata!on, 21 eves nagyot akarassal Ogy gondolta, hogy
kifordftja sarkab6t a vilagot. A fiatalsag nagyot al<arasa persze nem
az ilyen elkepzelesel< szerint val6sul meg, de a vilag megis ki
fordult a sarkab61. Az evek mOlasaval l<itCfnt. hogy emelkedett az
egeszsegUgyi szfnvonal, csokkent a csecsemohalalozasok szama,
terjedt az egeszsegUgyi kultara.

Csaladi elete alakulasaban is nagy szerepet jatszott elsa mun-
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Padauai Szent Antal iinnepe
EndrOdon

Urunk meJ;lnybemenetele
Szent Marcellinusz es Szent Peter vertanuk
Lwanga Szeht KAroly es tarsai vertanuk
Szent Bonifac puspok, vertanu
Szent Norbert puspok
Piinkosdvasarnap
PiinkosdhetfO .
Szent Barnabas apostol
Paduai Szent Antal aldozopap, egyhaztanit6
Szentharomsag vasarnapja
Szent Romuald apat
Gonzaga Szent Alajos szerzetes
Urnapja
Keresztel6 Szent Janos szuletese
Alexandriai Szent Cirill plispok, egyhaztanit6
Jhus Szentseges Szive
A Boldogsagos Szuz Maria Szentseges Szive
Szent Peter es Pal apostolok
A romai Egyhaz els6 szent vertanui

1. vasarnap:
2. hetf6:
3. kedd:
5. csutortOk:
6. pentek:
8. vasarnap:
9. hetfo:

11. szerda:
13. pentek:
15. vasarnap:
19. csutOrtok:
21. szombat:
22. vasarnap:
24. kedd:
26. csutortok:
27. pentek:
28. szombat:
29.vasarnap:
30. hetf6:

Junius 13-an, penteken, Padu
ai Szent Antal unnepen este 6 ora
kor a Szent Antal-haznal (a Nep
haz mogott) a tavalyihoz hasonl6
unnepseget tartunk, majd korme
netben vonulunk a Szarvasvegi te
met6be, ahol este 7 orakor a feluji
tott temet6kapolnat (ravataloz6t)
Szent Antal partfogasa ala helyez
ve, megaIdjuk es ott szentmiset
vegzunk a temet6nkben nyugvo
osszes megholtakert. A szep un
nepet megel6z6en kiJencnapos
ajtatossagot, kilencedet vegziink.
Minden szentmise vegen a Szent
Antal oltarnal elimadkozzuk a Szent litaniajat es a kilenced napi
imadsagat. Szeretettel hivunk es varunk mindenkit!

szentseggel unnepelyes aldast ad. A kormenet elejen vinlgszirmot szoro
gyermekek haladnak, illatos tOmjennei fustOlnek, szol a ministransok
cseng6je, lobognak a templomi zaszlok, zugnak a harangok, s a hivek
viragoskertjeik legszebb viragait hozzak el az urnapi satrak diszitesere.
Az unnepet kulonos fennyel ulik meg Ausztriaban, Lengyelorszagban
es Bajororszagban, ame1y orszagokban munkaszuneti nap is Urnapja,
de magyar katolikus falvaink is szinte versenyeznek a minel szebb, mi
ne! diszesebb urnapi oltarok emeleseben, igy kimutatva szeretetuket es
imadasukat a szentostya szine alatt valosaggal jelenlev6 Odvozit6nek.

Urnapja unnepe Magyarorszagon ebben az evben junius 22-en,
vasarnap lesz. Keszuljlink katolicizmusunk ezen gyonyoru unnepere
lelkileg, els6sorban a szentgyomls elvegzesevel, hogy a Szentsegi Jezus
unnepen az Oltariszentseget minel tObben magunkhoz vehessuk. De
mutassuk ki szeretetlinket kuls61eg azzal is, hogy az urnapi satrak di
szitesehez mine! b6segesebben "arassuk Ie" es hozzuk el viragagyasaink
viragait, hogy unnepunk igazi, bens6seges unnep legyen az Oltariszent
segben jelenlev6 Krisztus tiszteletere es imadasara.

Kis irasomat egy regi, urnapi enekkel zarom, me1yet nagyszlileim
falujaban, az Arad megyei Tornyan enekelnek ilyenkor, s mely Boldis
Istvan, he1yi kantor tollabol szarmazik:

Onnep van ma foldon es a Mennyben,
Leszallt az Or kozenk e Szentsegben,
Sz6rj viragot Ie az ut poraba,
Amerre jar az eg 5 fold Kiralya!

Boruij Ie elOtte, 6 haland6,
Legyen a te szived szentseg-tart6!
Szalijon imad, mint az illat arja,
Amerre jar az eg 5 fold Kiralya!

"Sz6rj viragot Ie az 6t poraba..;'
Ornapi gondolatok

A junius h6nap egyik
legszebb, - de ktils6segeiben
tahln az egesz egyhazi ev
nek legpompasabb unnepe
az Urnapja, - vagy ahogy az
egyhazi .naptar szamon tart
ja: Az Ur Szent Testenek es
Wrenek unnepe. A Nagycsu
tOrtOk utan a legfontosabb
tinnep, melyet a Legmelt6
sagosabb Oltariszentsegnek
szentel Katolikus Anyaszent
egyhazunk.

Az unnep eredete a
13. szazadra nyillik vissza.
Llittich (a mai Liege) va
rosa ban egy Julianna nevli
agostonos rendi apacanak
latomasa volt: Jezus a te
leholdat mutaWi neki, de
a teliholdb61 fura m6don,
aldr egy vekony tortaszelet,
hianyzott egy cikk. Julianna Ornapi oltar, Pecska
megkerdezte Jezust, hogy mit
jelent ez a kulonos latomas? Miert hianyzik a telehold egy sze1ete, resze?
Jezus ekkor azt fe1elte neki, hogy a telehold az egyhazi evet, a Katolikus
egyhaz naptarat jelenti. A hianyz6 szelet pedig azt jelenti, hogy mar csak
egy fontos hittete1nek, az Oltariszentseg tananak nincs hilon tinnepe a
naptarban ... Julianna a latomas utan elmeseJi az egesz jelenetet gyonta
t6 atyjanak, Jacques Pantaleon dominikanus szerzetesrendi atyanak. A
jambor szerzetes atya elgondolkodik a latomas tizeneten, de tul sokat
tenni nem tudott ez ugyben. Teltek az evek, evtizedek. A szent e!eW
Julianna n6ver mar reg meghalt, amikor Jacques atya IV. Orban neven
romai papakent Szent Peter szekere kerult. S ekkor eszebe jutott a reg
hallott latomas, es el6bb a nemet nyelvterulet katolikus egyhazmegyeire,
majd az egesz viJagegyhazra kiterjesztette Urnapja unnepenek kotelez6
megtartasat.

19y, bar sok evvel kes6bb, de teljesult Jezus ohaja: a Legmeltosa
gosabb Oltariszentseg sajat linnepet kapott, melynek helye a katolikus
naptarban a Szentharomsag vasarnapjat kovet6 cslitOrtokon van. Ma
gyarorszagon kommunis~a nyomasra 1950-t61 hetkoznap nem lehetett
unnepeket tartani, igy Urnapjat, Vizkereszttel es AldozocsutortOkkei
egyiitt, az azt kovet6 vasarnapra helyezte at a magyar katolikus puspo
ki kar, vatikani be1eegyezessel. (Erdemes· megjegyeznunk, hogy iden,
2014-ben a vizkeresztet vegre sajat napjan, januar 6-an unnepelhettuk,
nem vasarnap. Remelhetjuk, hogy urnapja es aldoz6cslitOrtOk is hama
rosan visszakerlil sajat helyere...)

Urnapja egy kulonosen szep, bens6seges s egyben latvanyos unnep.
Az unnepi szentmise vegen a pap mennyezet (baldachin) alatt az Olta
riszentseget kormenetre viszi a templombol, a hivek sereget61 kovetve, s
negy, viragokkal es zold agakkal pazarul feldiszitett szabadteri oltarhoz
viszi, ahol az Elet Kenyerer61 szolo evangeliumi reszt olvas, es az Oltari-

Endrod
Vasarnap es iinnepnap: 9 es 19 ora,

hetkoznaR csiitortok kivetelevel reggel fel 8

Gyoma
Vasarnap es iinnepnap 11 ora,
kedden es penteken 18 orakor

Gyomai Jczus Szive buesu: jUnius 28. szombat 10 ora

Hunya
Hetkoznap csiitortok kivetelevel18 ora, szombaton 18 orakor

vasarnapi eloesti mise, vasarnap es iinnepnap 10 ora
Junius 29-en vasarnap es a jllliusi vasarnapokon 16 ora

Hunyai Szent Laszlo buesu: junius 21. szombat 10 ora
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cUnnepe: Dmap nyolcadat k6vetO penteken)

Az iinnep t6rtene
te: Jezus Szivenek,
irgalmas szeretete
nek tisztelete szelle
meben, tartalmaban
oly ntgi, mint muga
az Egyhaz. Kwsa for
majatazonban Szent
Gertrud, a langlelku
bences apaca ala
pitotta meg a XIII.
szazadban. l\1iutan
so]can volt.c.'lk meg
buzg6 apostolai e'
kultusznal{ (Szent
Mechtild, Eudes
Szent Janos, Szalezi
Szent Ferenc), az Dr
Alacoque Szent Mar
gitnal{ egy 16tomas
ban kinyilvarutotta

'-'-'---''-'-''-k............ azt a kivansag6t,
hogy e titoknal{ kii

16n fumepet szenteljenek. Egytiiial megigerte: "Azok neve,
kil<: az ep isteni szivemet tiszteW{, s e tiszteletet az emberek
k6z6tt teljesztil{, szivembe lesz irva, s en sohasem almrom
onnan kit6r61ni azokat." XJII. Kelemen papa hagyta jova ezt
az fumepet (1765), majd IX. Piusz papa at egesz Egylulzban
bevezette (1856), hogy e tisztelet gyogY$zer legyen a XIX.
szazadi vallasi lanyhulas, elhidegiiles ellen. Az iinnep rna is
a buzg6s~lg elesztOje, vedelem minden olyan at'amIat ellen,
me1y a vallasbal az erzelmet kikiisz6b61ve, azt puszWn vi-

lagnezette fOlmUlna. Bar leg(ljabb tlnnepeink k6zw vala, le
nyegeben megis azt a szeretetet iinnepli, amelyet Krisztus
husveti miszteriumaban mutatott meg az emberisegnek.

Jezus, az Alacoque Szent Margitnak adott misztikus k6z
leseldJen feltarta kegyelmeinek gazdagsagat. A misztikus
k6zlesekben Impott igereteket "a 12 igeretkent" ismeljiik

1. Megvigasztalom oKet szenvedeseikben.
2. Megadom nekil<: mindazon kegyelmeket, amelyel{re

sziiksegiik van.
3. CsaladjukbUll bekesseget szerzek.
4. Biztos menedekiik leszek eletwcben, de fo1eg hala1uk

orajaban.
5. Minden dolgulmt, vallalkozasulrnt megaldom.
6. A b(in6s61{ Szivemben az irgalom fornl.sara, tengerere

tala1nak.
7. A lanyha lell{ek buzgoldili valnalc
8. A buzg61ellcek meg nagyobb tOkeletessegre emellced

nek.
9. .Azolmak, akik a lell<:ek megmentesen dolgoznak, (a

papolmak) olyan erat adok, hogy meg a legmegr6gz6t
tebb ban6soket is megteritik.

10. Megaldom a hazalmt, melyekben Szivem kepet kifiig
gesztik es tisztelik.

11. Szivem tUlarad6 irgalmab61 megigerem, hogy akik
egymas utani kilenc h6napon at minden h6 elsa pen,
teken megaldoznak, nem fognak szentsegek nell<:ill
meghalni, biztos menedekiik leszek utols6 6nijul<:
bUll.

12. Szivembe irom es Olman soha ki nem todom azok ne
vet, akil{ ezt az ajtatossagot teljeszti1{

(Ivanyi Ldszl6: 200 eves az Endr6di
Szent Imre templol1lJ

](ep: Jews Szive szobor endr6di templol1l
Fot6: CzanTc Gabor plebanos

Be
Mons. Kovacs Peter Bekesi puspoki helynok, pp. kapl<in, gyulai plebanos 2014. majus 3-an Bunyan, m;ijus 17-en Gyoman bermalt.
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Az ENDRODI HrD

Ladanyi Gabor

Kinek mennie kell, azt 6 atvezeti,
Segit az eletet uj utra terelni,
Sok but61 es bajt61 messze menekulni.
Aki janni akar, aki hazavagyik,
Annak ~j er6t ad a regi, areg hazig.
Azt, aki koran kel, mindig megsiratja,
Koszanti szepen a harmatcsepp csokra.
Delel6tt mosolyog, delben ragyog, vakit,
De a forg6szelben j6zansagra tanit.
Este huvas, csendes es melt6sagteljes,
Mindenki baratja, aki most szerelmes.
Akinek ejszaka setalni van kedve,
Puhan karulfonja fenyl6, barsony leple.
Karcsu derekaval elbfrna egy hegyet,
Acel izmaival megtartja az eget,
Tereli, mint hangyat a jarmusereget.
Mikor a sok kerek a testen atrobog,
Hallhatod a szivet, hallgasd csak, hogy dobog!

- A magam reszerol csak annyit fiiznek hozza: 19y legyen!
Dr. Varju Laszlo

A Rozsahegyi Napok alkalma
val tudtunk egy kicsit tobbet beszelgetni. Meghato volt az alkalom, s
a verse is, melyet az Endr6di hid avatasanak szazadik evfordul6jara
frt, s ami a kiallfttisi anyagban is olvashat6, lathat6 volt.

- Kedves Gabor! Biztosan nem jarok messze az igazsagt6l, ha az
alabbiakkal jellemezlek:

- nyugdijas tanar,
- nemet juhtiszkutya tenyeszto,
- hobbi szakacs,
- hobbi kertesz,
- asztalitenisz trener,
- amat6r kolto

Egyetertesz-e, es melyik vagy leginkabb? .
- Ugy erzem, ez mindegyik en vagyok, ez mind j61 megfer b~.n

nem, es nem vesznek ossze.
- Honnan indultal, hogy keriiltel ide, Gyomaendr6dre, Endr6dre?
- Devavanyan sziilettem 1950-ben. Edesanyam haztartasbeli,

edesapam mezogazdasagi gepszerelo volt. Sajnos, koran elvesztet
tern oket: otvenes eveikben jartak. Sandor bcityam rna is Devava
nyan el. 1970-ben nosiiltem, felesegem Varju Margit, endrodi szii
letesu. 0 a palyajat Devavanyan kezdte, ott ismerkedtiink meg, s
1973 6ta lakunk Endrodon. Harom gyermekiink van.

- Hol vegezted tanulmanyaidat?
- Erettsegi utan Kereskedelmi es Vendeglat6ipari Foiskolat ve-

geztemBudapesten. Kesobb gazdasagi szaktanari szakot, majd az
ELTE Bolcseszettudomanyi Karan pedag6giai eload6i vegzettseget
szereztem.

- Hal kezdtel dolgozni, s melyek voltak a jelent6sebb allomasok
ak/fveveidben?

- Kezdetben a devavanyai, majd a gyomai AFESZ-nel dolgoz
tam, s 1977-ben kezdtem tanitani. Bekescsaban tanitottam 1989-ig,
ezt kovet6en pedig a gyomai gimnaziumban, vendeglcit6i es keres
kedelmi szaktargyakat, valamint kozgazdasagtant.

- Ezzel az alapvegzettseggel hogyhogy tanar lettel, s nem gyakorl6
vendeglat6s? .

- Van bennem egy adag exhibicionizmus, talan ebbol fakadt,
hogy kozepiskolas koromban meg szinesz akartam lenni. En vol
tam a gimnaziumban a fO versmond6, enekeltem is, Ki Mit Tud?-ot
is nyertem, tancolni pedig nagyon szerettem. Dgy ereztem, hogy a
pedag6gus palyan tudok leginkabb hatni.

- Hogyan jott be a pedagogus palya, s milyen elvek vezettek peda
gogiai tevekenysegedet?

- Visszagondolva, csak oriilni tudok a vaJasztasnak, mert en erre
termettem. Szerintem a legfontosabb a diakok tisztelete, elfogada
sa, egyenrangu felkent kezelese. A pedag6giai munkaban meg kell
taWni mindenkihez azt az egyeni utat, amivel elnyerhetjiik a bizal
mat, es kepesek vagyunk ra hatni. Ha felterkepeztiik a szemelyise
get, latnunk kell, hogy mit kell erositeni, vagy halvanyitani benne
ahhoz, hogy a legsikeresebb, leghasznosabb, a legelfogadottabb le
gyen egyeni eleteben es a kozossegben. Ehhez kell egy emberi, pe
dag6giai erzekenyseg, olyan egyeni utak es m6dsze~ek, amelyekkel

GY MAEN ADI I{RO'"NIKA vegul minderikihe~ elJutunk. Mindenki mas, de az egeszhez min
V denki kell!' Milldemellett elCSny a tudas, a dinamikus 6ravezetes, a

._Civil sarok _Ladanyi Gabor ~~ ~:~~~~;:e:agyaraz6 keszseg, az alland6 megujulas, a beleeles

- Mi volt a legnagyobb siker a palyadon?
- Az egyik, ami biiszkeseggel tOlt el, hogy tanltvanyaim koziil

sokan szer~ztek felsOfokon kereskedelmi, vagy kozgazdasagi veg
zettseget, 19y elmondhatom, hogy az en nyomvonalamon haladnak
tovabb. Ha valaki elethivatasanak valasztJa azt, amit valakitCSI ta
nult, az a legnagyobb elismeres es megerCSsltes a munkankkal kap-
csolatban. .

A masik az orszagos szalunai ,tanulmanyi versenyeken elert
eredmenyek voltak. Hat-het even keresztiil folyamatosan voltak ta
nltvanyaim orszagos szakmai versenyek dontCSiben, ami akkor az
itteni feltetelrendszert es diakletszamot tekintve pelda nelkiili volt.
orszagos szinten is. Az egyik evben 3 diaI<ot inditottam, s mind
harman dontCSbekeriiltek, az orszag legJobb 15 diakJa koze, maguk·
moge utasltva a nagy szakmai mamutiskoIak j61 menedzselt diak
jail.

A legfenyesebb szakmai sikert 1996-ban Torok Gabor diakom
erte el, aid megnyerte Szolnokon a 3 napos osszetett szakmai ver
seny orszagos dontojet. Ebben az evben Kival6 pedag6gus kitiin
tetest kaptam. Kovacs Maria devavanyai diakom 1998-ban azor
szagos donto kozponti irasbelijen 100-b61 100 pontot teljesltett,
amire nem volt pelda a versenyek torteneteben. Kiilondijat kapott
erte. A dontobe jutott diakok felveteli nelkiil Jutottak be szakiranyli
fOiskoIara, egyetemre. Az eredmenyek lattan Pecsrol, BudapestrCSl
es Szegedrol is kaptam allasajanlatot, de itt maradtam. A budapes
ti versenykozpont pedig 5 eyre felkert a szakmai irasbeli erettsegi
lektoralasara. Biiszkeseggel tolt el az is, hogy az osszes diak, akit ta
nitottam, az altalam tanltott szaktargyat erettsegi targykent valasz
totta, s valamennyien sikeresenle is erettsegiztek. Diakjaim palyajat
az6ta is figyelemmel kiserem. A rendszeresen megtartott erettsegi
talalkoz6kon beszamolnak errol is. A tanitas soha nem farasztott,
felvillanyoz6dtam tOle. Ma is sokszor hianyzik, ugy erzem: "barhol
is leszek, valahonnan szivem kozejiik visszadobban':

- Jelenleg mivel t6ltod napjaid?
- Kerteszkedessel, a nemet juhaszaim es a galambjaim ellata-

saval. A nyugdijas pedag6gusklub egy-egy osszejovetelen fOzni
szoktam. Ezen kiviil nyelvtanulassal, unokavarassal toltom a sza
bad idomet, es alkalmankent irok is, foleg verseket. Diakkorom 6ta
foglalkozom irassal. Epp most szedem ossze az eddigi verseimet.

- Mit kfvannalleginkabb a jov6t illet6en?
- J6 egeszseget, csaladtagjaimnak es volt tanitvanyaimnak bol-

dogulast, sikeres eletutat.

Ogy tartja a mondas, minden
nagy ember mogott ott talalhat6
egy - egy nagyszeru asszony...

Tapasztalatom szerint ez for
dftva is igaz. Egy, a kozossegert, az
ifjusagert sokat tett hOlgy mogott Is
allhat egy nagyszeru ember. Varju
Margit volt iskolaigazgat6, az End
rodiek Barati Korenek volt titkara
es rna Is oszlopos tagja mogott all
ferje - Ladanyi Gabor, a Kner Imre
Gimnazium nyugdijas pedag6gu
sa;
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Nemeth Eszter

1938. aprilis 12-en szOletett Gyoman, de End rod6n n6tt fel.
Plaristakent 1961. szeptember 12-en tett 6r6kfogadalmat es

1964. majus 3-an szenteltek pappa.
1964. majus 1O-en mutatta be elsa szentmisejet Endrodon.
Teol6giai tanulmanyal mellett 1960 es 1965 k6z6tt magyar es

nemet szakos tanari diplomat, majd 1968-ban b6lcseszdoktora
tust szerzett az E6tv6s Lorand Tudomanyegyetemen.

Tanari palyajat 1965-ben Kecskemeten kezdte, majd 1968
ban Budapestre helyeztek, ahol rendi k6nyvtaros es leveltaros,
a novfciusok promagisztere es kalazantlumi tanar lett. 1970-tol a
budapesti gimnaziumban is tanitott.

1978-t61 negy eVig rendtartomanyi asszisztens volt.
Filoz6fiat egeszen 2000-ig tanftott a Kalazantiumban, majd

egy eVig a Sapientia Hittudomanyi Faiskolan.
2002-ben fejezte be a gimnaziumi tanftast es vonult nyuga-

lomba. .
2014. majus 10-en 11 6rakor a budapesti piarista rendhaz

kapolnajaban rendtarsai es volt tanftvanyai, baratai jelenleteben
mutatta be aranymisejet.

Kedves Tanar Ur, Kedves Ferenc Atya, Isten eltessen, aldjon,
adjon sok lelkl 6r6met es hosszu eletet, j6 egeszseget. Kfvannak
Neked minden J6t az endrodiek!

csol6dtak videkrol is, akik nem tagjai a barati kornek. Orb6kek a
nagymamaert mondattak miset, azert voltak itthon. Amikor el
mondtam nekik, hog-y mit-szervezi.ink, orommel itt maradtak mind
a ket napon, es a ket unokatestver be is lepett a barati korbe. Mint
ahogy most lepett be a barati k6rbe Erdesz Adam igazgat6 ur is, aki
az edesanyja reven endrodi gyokeru. Jelentkezett tagnak a barati
kor?e d:. T?th Zolt?~ vatasztasi s~akerto is - 0 az, akinek a nagy
a~YJa mmdlg szep, uJ pokr6cokat arult a piacon, a nagyapja pedig a
K1S Szab6ban egy cs6nakkal vigyazta a fiirdozoket. Minden uj tag
nak nagyon oriilunk.

.- ~gy erzem. -.mondja. Katika -, illik a tiszteletet megadni a ba
ratl, kor azon tagJamak, akik a rendezvenyt megalmodtak, megszer
vezMk es lebonyolitottak: Timar Imre, Nemeth Edit Varfi Andras
Ladanyi Gaborne, G~bucz Bela es felesege - Erzs,ike: Habzda Irma:
Lovaszne Habzda Iren, Farkasne Marika, Kovasznaine Klarika,
Gell.ai J6zsef, Nagy Ildik6, Ivanyi Laszl6, Szilagyine Nemeth Eszter.
Amlkor vege volt a rendezvenyeknek, annyit mondtam: - Megcsi
naltuk!

- A~ Endro~iek Ba:a~i Kore nyilvanos, barmikor barki tagja le
het, .akl e~~ogadJa a .c~ljamkat ~s a szabatyai~kat. Szeretettel varjuk
soramk koze a help es az elszarmazott endrodieket. Jelentkezni le
het Fiilop Imrene telefonjan: 0666284435.

Talan eb
ben a szaguld6
vilagban eszre
sem vessziik
tiindoldo szep
seget, melt6sa
gat, a biztonsa
got, szeretetet
araszt6 megje
leneset.

AZ ENDRODI HID ~EVAD6UNNEPSEGE ste e es m-.-ndene "
(folytatas a C£mlapr61) m

Dr. S6cz6 Ferenc aranymiseje

De most - 2014. majus lO-en - ismet minden figyelem 1'30 ira
nyult: ez az a sziiletesnapja volt.

.. Ugy?nugy, mi?t}kkor, regen, ez a nap is iinnepnap volt Endra
don. Szep, napos ldo volt, pontosan olyan, mint amilyet szerettiink
volna. 10 6rakor halaad6 mise volt a hidepftokert, az elszarmazott
es az itt,h?n ela e~drodiek~.rt. Mis,~ utan egy negyed6raig sz6lt a ha
ra~~, !~~.ert~ a hld~o~ a~ unneplo embereket. A hfdnal nepviselet
be ~ltozott la.~yok kmaltak a vendegeket finom endradi vendegvar6
kalaccsal. A Jokedvet csak fokozta a Szarvasi Fuv6s-zenekar vidam
"talp ala val6ja': Ott voltak az elszarmazottak, de sok helybeli la
kos is megt,iszt.~l~~ j~lenletevel,az iinnepseget. Jl:'!indenkinek mosoly
volt az arcan, orultunk egymasnak, beszelgettuk, nagyon kellemes
volt ,a h~?g~lat:. Egyiitt eleneke!tiik a himnuszt, majd a polgarmes
tel' ur koszontotte az egybegyulteket. Ezutan a R6zsahegyi Iskola
enekkara endrodi nepdalokkal iidvozolte a vendegeket. Nehany

. nepdal~ a koz~nsegbol tobbe? egyiitt enekeltek a gyerekekkel. Majd
dr. ~rdesz Adamnak, a gyulalleveltar igazgat6janak lebilincselo iin
nepl beszedet hallgattuk meg, aki tudomanyos megalapozottsaggal,
ugyanakkor az itt elo emberek fele iranyul6 szeretettel mondta el a
hid tortenetet. Azutan levettiik a KRESZ szabalyai szerint felallitott
nevtabIar6l a leplet, es mindenki j6leso erzessel olvashatta hogy a
hid neve mostant6l ENDR6m HID. A Barati kor ket leg'idosebb
tagja at~agta a szalagot, majd Ivanyi Laszl6 tb. kanonok megszen
telte a hldat, es a hfvekkel egyiitt imat mondott.

Ezutan jott a vigalom' menettanccal es hord6guritassal! A
Korosment!. ~anceg~ttes. ~~gigtancolt a hidon, maguk elatt gor
getve egy soroshordot, mlkozben a Szarvasi Fuv6s-zenekar vidam
d~!oka~ zenelt, ~~j~ hint6k e~ lov~sok egymas utan "tettek pr6ba
ra a hid teherblrasat. A hordot azert guritottak maguk elott a tan
cos?k, ~ogy ~ hord~ legyen az elsa, "ald" atmegy a hfdon. Ugyanis
a nephlt szermt, akl eloszor megy at a hidon, azt nagybaj eri. fgy
to:tent ez a mi ~.ord6nkl~al is, ~~rt az iinnepseg utan a Dombszog
elott csapra vertuk, es mmdenkllhatott egy-egy pohar sort.

A.., J?o?1bsz?g ,elo.~t leiilt~ink, beszelgettiink, megneztiik az
en,drodl,hl?akrol ~esz~lt.l,g~n,ertekes, adatold<al es versekkel kiege-
sZltett hldt.?rtene~l f?,toklalhtast. A tiz paravan nagyon j61 mutatott '- _
a I?0.~bszog falal elott, sokan megtekintettek a nap folyaman. Ko
szonJuk a fot6kat azoknak, akik ko!csonadtak nekiink. (A kiallitas
a kesobbiekben megtekintheto a R6zsahegyi Kalman Altalanos Is
kolaban.)

~ dis~vendegiink a hfdepitok koziil volt: Kasik Pal mernok ur,
a ~OZG~P, munkatarsa. Eljott veliink ebedelni, es egy darabot
elvltt az atvagott szalagb61. Ott volt Hunya Peter ur is a Kozutke
zelo Tarsasagt61, es segitett az iinnepseg lebonyolitasaban. Voltak
vendegek Budapestrol, Esztergomb6l, Bekescsabar6l, Balassagyar
mat~6l, Gyongyosrol, Hunyar61, Gyomar6l, es persze, Endrodrol a
legtobben (bocsanat. most az egyszer maradjon igy a felsorolas).
E1jotte~ .az orv~sa~nk, a t~narol~: ~.allalkoz6k, a Gondozasi Kozpont
dolgozOl, a baratamk, az lsmerosok. Nagy megtiszteltetesnek vesz
sziik, hogy a kepviseloink koziil nyo!can eljottek. Ott volt a jegyzo
ur, es meg nehanyan az onkormanyzatt61.

- Mi a velemenyed, elegedctt vagy a rendezvennyel? - kerde
zem Fiilopne Katikat, a rendezveny fa szervezojet.

- Az iinnepseg nagyon meghat6 volt. Nehez volt a szervezes,
re,ngeteg szalat kellett osszefogni, de megerte. Mert sok ember eljott.
Latszott, hogy ezek az emberek szeretettel jonnek. En fent alltam a
gaton, es lattam, hogy csak jon, jon a tomeg - nagyon meghatott,
hogy ennyi embert erdekel a rendezveny. Meg olyanok is belekap-
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Az idEm Ilarmadik alkalommal indult utjara Gyomaendrodrol rakezdett es az agyagos fOldut hamarosan csusz6s habarccsa
Nagyvaradra a zarandokok egy csoportja, hogy gyalogszerrel valtozott. Innentol nemcsak vizesek, hanem j6cskan sarosak is
megtegye a t6bb mint 100 kilometeres utat, hogy malt6keppen lettonk. A varromnal vart minket a magyar as roman hatarorsag,
tisztelegjen Szent Laszl6 ereklyeje elott a vasarnapi Onnepi akik r6vid okmanyvizsgalat utan biztosftottak a hataratlepesOn
szentmisen a varadi szekesegyhazban. ket. A roman oldalon, k6zuton haladtunk tovabb K6r6starjanig.

A 2012-ben kialakftott zarandokutra egyre tbbben jelentkez- A tarjani hfvek plebanosuk vezetesevel, nagy 6r6mmel fogadtak
nek, hogy ok is atalhessek a k6zepkori zarandoklatok sajatossa·· bennOnket as szentmise utan boseges vacsoraval lattak el. In
gait es megerezzek Szent Laszl6 kiraly nepeket es nemzeteket nen aut6kba szallva erkeztOnk meg Nagyvaradra a kanonok sori
baratsagban egyesftO szellemiseget. szallasunkra.

Majus...j S-en reggel hat 6rakor gyOlekeztek a zarandokok az Majus 18-an vasarnap reggel nagy izgalommal keszOltOnk
endrodi Szent Imre templomban es adtak haJat Istennek azert, az Onnepi szentmisere, mely mar 10 orakor elkezdod6tt a za
hogy testben es lelekben megeros6dve jarjak vegig az utat. randokcsoportok fogadasaval es a k6z6s eneklessel. 11 6rara a
A szentmiset Czank Gabor plebanos es Dr. Denes Zoltan ka- Szent Laszl6 szekesegyhaz zsufolasig telt csaknem ketezer em
nonok a zarandokokert es azok szeretteiert ajanlottak, majd a ber vett reszt a szentmisen. A szentmise focelebransa B6cskel
szertartas vegen kikfs8rtek a maroknyi csoportot az orszagutig. Laszlo nagyvaradi megyespOsp6k, es jelen volt az egyhazme
Az idojaras megnehezftette az elsa napot, hiszen 1{6rbslada·· . gye papsaga mellett Martin Roos temesvari megyaspOsp6k as
nyig szakado esoben as viharos szelben teltOk meg az utat. A Virgil Berceanagyvaradi g6r6gkatolikus pOsp61< is. A szentmise
gondviseles velOnk volt as annak ellenere, hogy mindannyian k6rmenettel zarult, ahol Szent Laszl6 hermajat kfserve felvonult
bOrig aztunk egyikOnk sem betegedett meg. f{ora delutan MOnk az egesz Onneplo k6z6sseg.
K6r6sladanyba, ahol Lengyel Antal plebanos fogadta zarandok- Lelkileg feltOltOdve indultak zarandokcsoportunk tagja haza
csoportlmkat nagy szeretettel a plebanian. Misehallgatas utan fele. Gyomaendrodrol indult Varfi Andras polgarmester, Kovacs
foglaltuk el szallasunkat es mesaltOk el elrnenyeinket, melyek az Erik, Martinak Istvan, Uhrin Attila, Uhrin Akos as Szonda Istvan.
elso napot szfnesftettek. A forro tea es boseges vacsora utan egy Hazaerkezesunk a zaszl6k es a bucsuskereszt hazatarasevel
I<is labfajassal tMOnk nyugov6ra. A masodik nap a reggeli mi- zarult az este het orakor kezdodo szentmisevel a Szent Imre
sevel' kezdod6tt, majd a K6r6s gatjan indultunk Ujiraz iranyaba. templomban.
Az eso mar cs.ak r6vid szakaszon nehezftette gyaloglasunkat es Szent Laszl6 lelke es peldaja ujra megmutatta, hogy a ne
az elso Hz kilometer utan, mely a Szeghalom alatti Vidra tanya mes cel erdekaben vannak meg emberek, aklk vallalva a gya
iranyaban volt, kisOtbtt a nap. Itt volt aznapi els6 pihenon~, s mi- logzarandoklat faradalmait elindulnak Szent Laszl6 varosaba, as'
vel mar del tajban volt a tarisznyainkb61 megebedeltonk. Ujirazra bucsut veve elhozzak az 6r6mhfrt szOlovarosukba Gyomaend
keso delutan erkeztOnk, ahol mar vMak a helyi hfvek, akikkel rodre.
egyOtt vonultunk be a templomba, a szentmisere.

A harmadik napon Kornadiban hallgattul< meg a reggeli mi
set es fogyasztottul< el a I<omadi hfvek altai eil<eszftett regge
lit. Az idojaras meg mindig szeszelyes volt, hal kisQtott a nap,
hoi pedig szemetelo esoben folytattul< utunl<at. l<omadib61
Magyarhomorogra mentOnk, ahol Kertesz Attila a h'elyi egyhaz
ki:izseg tagja V3.rt minket frissft6vel. A Gyomaendrodr61 indul6 hat
fos zarandol\csoport Komadiban es Magyarhomorogon is bovOlt,
fgy mar tizen6ten voltunk. 1{6rosszakal el6tt hatalmas feWlosza
kadas es jegeso aztatta ujra a zarandol<okat. Korosszal<alban
bemenekOitOnl< az ortodox roman templomba, ahaI a fotislte
lando mindent megtett, hogy segftse felmelegfteni az atazott es
vacog6 emberel<et. Forro teat hozo1t es osszeszedte az 6sszes
eserny6jet, hogy megvadjen bennOnl<et a tovabbi atazast61.
1<6r6sszegapatiban a reformatus par6kian pihentOnl< meg es a
tislteletes ur aldasaval folyattuk utunkat, most mar keszOlve a
rlataratlepesre. A z61dhatart a K6rbsszegi varnal akartuk atlepni,
de az oda vezeto ut egy I<ukoricatablan keresztOl vitt. Az eso ujm
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A tavasz legszebb hOlil'apja
a majus, es az endr6dieK reg
kedvesebb unnepe a R6zsa
hegyi Napok. Bizonysagul szep

. szammal jattek az iskola es a
Baratl Kar kazos rendezvenye
ire az Itthonlak es a hazalato
gatok.

A megnyiton viraggal ko
szontottuk a rendezveny disz
vendeget, Rozsahegyi Marikat,
aki szeretetteljes figyelmevel
kozel 20 eve koveti az iskola
eletet.

Farkas Zoltanne Intez
menyvezetO megnylt6besze
deben klemelte az lskola civil
kapcsolatainak fontossagat:
,,18 eve minden majus elejen A Szent Imre-dlj oda(teleset az
megrendezzuk a R6zsahegyi Endrodiek Barati Kare folytatja a
Napokat, amelynek mara mar" javoben
kialakult hagyomanya van. A tapasztalatok birtokaban folyamato
san m6dosftottunk a programelemeken, azokat erosftetWk meg,
amelyek bevaltak. Ezek koze tartozlk az Endr6dlek Barati Korevel
valo egyuttmukodes. Fontos egy Iskola eleteben, hogy legyen ci
vil szervezetekkel kapcsolata, mert az kaput nyit a vllagra. A Baratl
kor tagjal kotodnek szulofOldjOkhoz, egykorllskolajukhoz, szfvesen
jonnek a hfv6 sz6ra. MI pedlg tamogatjuk a helytortenetl, kulturalls
es kozossegi tevekenysegOket.

Ennek az egyuttmukodesnek koszQnhetO, hogy a R6zsahegyl
Napok programjai kozott szerepel a Baratl Kor altai szervezett hfd
avat6 Onnepseg. A zslbong6ban lathato az endrodl hldak 100 eves
tortenetet bemutat6 klallftas, melyet Ladanyl Gaborne allftott osz-
sze. I

Ismet osszefogtunk egy nemes c~1 erdekeben, azert, hogy az
itt eloknek es a hazalatogat6knak, agyerel<eknek es a~eln6tteknek

kellemes elmenyekben legyen resze az elkovetkez6 napokban:'
Endr6dl nepdalokat enekeltek az enekkaros gyerekek, Benke

Maria versevel mutattak be az endr6dl taJ szepseget, maJd lrodalml
osszeallftassal' emlekeztek nevad6nkra es vegOI megkoszoruztak
Kalman bacsl szobrat.

"... R6zsahegyi Kalman. SzeretjOk ezt a nevet, mert szeretjOk a
szemelylseget, aklt takar, akivel ujra es uJra azonosulhatunk. Mert
az ertekek, amelyeket hordoz, orok ervenyuek. Olyanok, amelyek
hitet adnak, amely~kb61 mlndig, mlfldE!n korOlmenyek kozott erat
merftheWnk.Nem gondoltu~!, hogX elJon az Ida, amlkor minden
eronkkel kOzde1nOnk kell az l~k\'Jl~'I':r't,' Eo}'; gVV~ ewott elJ~tJaz Id"r

II(11U,rll~r ~ .5tl Il\UD'~lU 11,,'11'0 _J, 0 no~ tTI~-
~s.m, ~m~r~~t,dibnjLo,ss~fqg, ~nX,az rt" ,og,.mega aaalyoz",
zunk egy olyan dontest, amely az Iskol,a kozossegenek akarata ellen
lett volna. Majd egy even at tartott a kOzdelem, de slkerOIt. SlkerOlt,
mert volt hozza eronk, hiWnk, es mer,t nagyon Isokan tamogattak
bennOnket. KoszonjOk neklk. I" I

Tamogatott bennOnket, es bfzott b\:!nnOnk Danko Bela orszag
gyulesl kepvisel6 ur is, aklnek most a nyilvanossag elatt Is szeret
nem kifejezni a koszonetemet.

DeCember kozepet61 Kepenyes Andras latja ela',tankerOletl
igazgat6i feladatokat, aki egyebkent a szarvasi tankerOlet vezet6
je. Azt ,gondolom, a tankerOletintezmenyelneveben mondhatom,
hogy orommel fogadtuk a megbfzasat, amit Igazoltak ai eltelt h6
napbK tapasztalatai:' - mondta Farkas Zoltanne, maJd ata~ta a sz6t
KePEPnyes Andrasnak, aki fgy koszontotte C\ rendezveny re~ztitev61t:

"Minde~ megemlekezes' kot6dJon az kisebb vagy hagyobb
koz?~segekhez, megkOlonbbztetett figyelmet kap es er~mel. A
mess'zlr61 jott ember szamara egyertelmu az Ozenet, ml . sszetar
toz6nk. En i~ fgy erzem ennel az intezmenynel. Az intezm ny 801
goz6i, az oregdiakok, a varos polgarai egykent allnak az intezmeny

mellett. Ezt az erzest csak ero
sitlk ezek akozos programok.
Ha amal napon aJov6roi gon
dolkodunk, azt mondhatjuk,
tovabbeprtenl es fenntartani
ezt az Iskolat fgy, a hagyo- ,
manyok tovabbvitelevel es a
valtoz6 Igenyek figyelembe
vetelevellehet.

Ebben az intezmenyben"
foly6 oktat6-nevelo munka
modellerteku. Nagyszeru,
nyltott Iskola ez. Tartalmi gaz
dagsaggal, sokszfnuseggel,
az innovaclo Irantl fogekony
saggal, Igenyesseggel es te
hetseggel felvertezve. Ebben
a munkaban nem csak a ta
naraltok, a szOl61 kozosseg, Szel Adam a Karas-Maras Nemzetl Park
az oregdlakok vesinek reszt, munkatarsa a madarakkallsmertette

.. vallalnak feladatot, hanem nek- meg agyerekeket
tek is, kedves Iskolasok, kitart6

. szorgalommal es odafigyelessel kell mindennap tanaraltok fele
teklntenl, hogy fgy segftsetek 6ket kozos munkatokban, a tanftas
tanulas folyamataban:' I

A kedves szavak utan i;lZ alsosok a Madarak fak napJa tisztelete
re Takacs Tfmea es Menyhart Olga altai szervezett fergete~es aka
dalyversenyen vettek reszt a devavanyal tuzokrezervatum munka
tarsanak, Szel Adamnak az eJ6adasa utan. A vendegek es a fels6s
tanul6k a Dr. Szilagyi Ferencne gyuJtotte endr6dl nepdalokban es
balladakban gyonyorkodhettek. Dr. Dlnya Laszl6 egyeteml tanar
2040-lg tekintett el6re el6adasaban, Glrlcz Laszl6 vlszont 100 evvel
tekerte vlssza az ido kereket. Meszaros Mihaly szfnesz, Rozsahegyl
Kalman nagy tlsztel6je, elvef:etes Irodalmi eloadast nyujtott kozon
segenek. A tornateremben ket fordul6ban merkoztek egymassal az
osztalyok csapatai a R6zsahegyll(alman eleter61 sz616 vetelkedan,
melyet Gellalne Tuboly Zsuzsanna es Dlnya Zoltanne szervezett. A
R6zsahegyl foclkupan 17 csapat merk6zott egymassal.

Delben, a dfJatad6 Onnepsegen R6zsahegyl-dfjat kapott Le
hoczklne Tlmar In~n, Takacs Matyas es Gellaine Tuboly Zsuzsanna.
Az endr6dl oregdlakok 15. Szent Imre-dfJat Farkas Zoltanne kapta.
A dfJat utoljara adta at FUlop Imrene es Hunya Zoltan oregdlak. A
Szent Imre-dfj atadasat a tovabblakban az Endr6diek BarMI Kore
vallalta at.

A vetelked6 legjobbjai az 5. b es a 8. aosztalyok csapatal voltak,
fgy. 6k vlhettek.el,ayandordfJat. ,Este.aR6zsahegyi-dfjasok gyujtot
tak lHief) aYta156rtqiet.res a' bel<~sen, t~rsalgo feln5ttek kOi/)tt1csak
en'ril, :lRhlVvagyfa'fSzai'lFallfilldrleg/a[ s~agul'aot6'~yerekek) !Nagy to
meg v~tte korOI a lufi haJtogatast es az arcfestest, de sokan voltak a
celbaqobasnal es azsakbafutasnal is.

A galamusoron 270 gyerek lepett tel. Evr61 evre szfnvonalas pro
dukclo'kkal kapraztatjak el a kozonseget, fgy volt ez az Iden is. Enek,
zene, tanc, Jelenet, bab es buvesztrOkknek Is beill6 mutatvanyok
kovett~k egymast masfel6ran at. A fellep6 gyerekeket aszOl6k ven
degeltek meg, a feln6ttek pedig a Dombszogon egy baratl beszel
getesse\1 zartak a napot.

Az I~kolal eletr61 tovabbl Inform,ki6kat es kepeket taialnak az
Iskola l'\~nlapJan: www.rozsahegYU.~.!illlihb.Y.

I
I

Tisztelt Olvas6k! Anyagb6seg miatt a juniusi szamunkb61
kimaradt a gyomai neprajzi olda!. Termeszetesen a kovetkezo
Iszamban benne lesz. Istennek Mia, annyi program, esemeny
zajlik varosunkban, hogy nem gy6zunk r61uk beszamolni.
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Merkozesek hetrol hetre a labdarug6kmil

rugva maguk javara fordftottak a meccset. Hazai oldalon el6bb eltUnt
a magabiztossag, majd teljes lett a kaosz es a tanacstalansag. A ven
degek viszont tovabbra is nagy kedvvel jatszottak es negyed 6raval a
vege el6tt Zsiros bebiztosftotta sikeruket. A vegere mar a vendegek Is
kieresztettek, de a hajra fgy sem tartogatott izgalmakat, magabiztos
gyomaendr6di siker szuletett.

FUlop Zoltdn

Lukacs Laszl6
igazgat6

tanitottunk diakjainlrnak - a
kornyezettudatos neveles kere
teben - j6 peldat mutatva, tel
jesitettiik. Termeszetesen nem
elhanyagolhat6 kerdes az anya
gi hatter sem, mivel elore latha
t6an egesz eves villamos aram
hasznaIatunkat kivaItja az uj
napelemes rendszer. Mindezt a
kovetkezokeppen tudom leirni
a szamok tiikreben. Evi energia
fogyasztasunk egeszen ponto
san 16.632 kw/h volt. Majus 6.
15,00 6rat61 pedig cikkem meg
irasanak idopontjaig (majus
23. 9,00) 1150 kw/h-t termelt
a rendszer. Havonta atlagosan
1386 kw/h-t kell termelnie a
rendszernek, hogy az aramert
1 Ft-ot se fizessiink. Ha 18 nap
alatt - amely idoszakban bizony
volt am komoly vihar, esozes 
megtermelt 1150 kw/h-t, alcl<or
szinte biztos, hogy nemcsak el
erjiik, hanem meg is haladjuk
a havi aramfogyasztasunkat.
Ez azert nem gond, mert a teIi
h6napokban, amikor kevesebb
a napsiiteses 6rak szama, keve
sebb lesz a termeles, igy tehat
ami most plusz, azt kesobb el
hasznalhatjuk. Eszerint egy ev
alatt elore lathat6an tobb, mint
(elmilli6 Ft-ot takaritunk meg.
Es az mar csak hab a tortan,
hogy palyazatir6nk az onreszre
is nyujtott be paIyazatot, amely
elnyeresere komoly eseIyiink
van, igy a kozel 15.000.000 Ft
os projekt szamunkra teljesen
ingyenes lehet. J6istennek le
gyen hala ezert! Deo gratias!

2014.05.24. Gyomaendr6di FC - Mehkereki 5E 1: 1
G.:Toldi B.
Iii.: 1: 0 G.: Fekecs M.

Az ifjusagi merk6zest k6vet6en suru fekete felh6k gyulekeztek az
endr6di sportpalya felett, nem sok j6t fgertek. Elkezd6d6tt a merk6zes
es tfz perc alatt harom nagy hazai g61szerzesi lehet6seg Is kimaradt.
5zuk negyed6ranyi jatek utan"leszakadt" az eg, szakad6 es6, d6rges, vil
lamias k6vetkezett. A jatekvezet6 megszakftotta a merk6zest, az 61tOz6
be tessekelte a csapatokat a suru villamlassal parosul6 vihar miatt. A foci
csak b6 fel6ra varakozasi id6 utan folytat6dott az endr6di palyan, de
legalabb tovabb jatszhattak a csapatok. A kenyszeru szunet utan a fel
azott palyan kiegyenlftett jatek zajlott, helyzetek itt is, ott is, de g61 nem
szuletett. A masodik felid6ben magasabb fokozatra kapcsolt a mehke
reki csapat, es tfz perc utan megszerezte a vezetest is. A hazaiak sem
ijedtek meg, felvettek a kesztyut es ujabb Hz perc elteltevel egyenlftet
tek. Az ekkorra mar az igen felazott palyan derekasan kuzd6tt mindket
csapat, de csak helyzetekig jutottak, g61t mar nem sikerult szerezniuk. A
rendkfvuli id6jarasban kiegyenlftett jatek mellett igazsagos d6ntetlen
eredmeny szuletett.

Majus 5-en tobbszorosen is
iinnepeltiink iskolankban. Egy
reszt az edesanyakat koszontot
tiik - ertiik imadkoztunk, majd
egy musorral kedveskedtiink
nekik. Masreszt a palyazaton
nyert napelemes rendszeriin
ket ekkor adtuk at. Cikkemben
errol az ut6bbir61 szeretnek bo
vebb tajekoztatast adni.

Palyazatunkat tavaly ad
tuk be, paIyazatir6nk pedig a
Goodwill Consulting PaIyazati
Tanacsad6 Kft. volt. Eppen sza
badsagomat toltottem, amikor
palyazatir6nk, Jani Ildik6 tele
fonon ertesitett, hogy megnyer
tiik a kert osszeget. Ezutan iil
tern Ie targyalni a kivitelezesrol,
amelyre a tavaszi sziinet elotti 3
napban keriilt sor. Ezt koveto
en mar csak a muszaki atadas,
majd az aramszoigaItat6 hoz
zajaruIasa kellett - ez ut6bbira
az iinnepelyes atadast koveto
napon keriilt sor.

Az iinnepelyes atadasra Ba
rabas Hunorne fOigazgat6 asz
szonyt, a Szent Gellert Katoli
kus Iskolai Fohat6sag vezetojet
kertem fel, aId orommel tett ele
get felkeresemnek. Itt szeretnek
koszonetet mondani fOigazgat6
asszonynak biztatasaert, segit
segeert, valamint a gimnazium
meg folyamatban levo atve
telenek komoly munkajaert.
A megujul6 energiarendszert
Czank Gabor plebanos atya,
iskolank lelki vezetoje aldotta
meg.

Miert is j6 ez a napelemes
rendszer nekiink? Elsosorban
azert, mert amit eddig is ki
emelten hangsulyoztunk es

A Gyomaendr6di FC labdarug6i folytattak
szereplesuket a Megyei I. osztalyu labdarug6 baj
noksag tavaszi szezonjaban. A majus szeszelyes
id6jarast hozott, szerencsere ez nem volt jellem
z6 a csapat jatekara. Egyenletes, j6 teljesftmenyt
nyujtottak, vegre sok g61t 16ve vereseg nelkul
zartak a h6napot. 50kg610s merk6zeseket nyer
tek idegenben, hazai palyan pedig a bajnoksag
ket reprezentans csapata ellen, a masodik es

1'(' harmadik helyezett csapatok, ertekes d6ntetlen
':1 eredmenyt ertek el jatekosaink.

2014.05.04. Bekescsabai MAv 5E - Gyomaendr6di FC 3: 7
G.: Fodor M, Molnar T.(2), Zsfros P.,Takacs J.,Lakatos

- Az eddig lejatszott merk6zesek eredmenyei:

E.,Keri R.
Iii.: 3: 0 G.:--

Hideg, huv6s id6, viharos ereju szel fogadta a csapatokat majus els6
vasarnapjan. Az els6 felid6ben kiegyenlftett jatek folyt, lehet6segek
ad6dtak itt is, ott is. Felvaltva estek a g610k, vendeg- hazai- vendeg-
hazai. A hazaiak tartasara jellemz6, hogy nem adtak fel, mindig tudtak r<><><><><><><><>~<»<><><><><><>
ujftani. Az egyenlft6 g61t sz6gletb61 erintes nelkul szereztek a szel se- MEGUJULO ENERGIA A SZENT GELLERTBEN
gftsegevel a felida utols6 perceben. A szunetben alapos fejmosasban
reszesftette csapatat a vendegek szakvezetaje, csak ugy zengett az 61
tOza. Hatasos lehetett a meggyazes, mert egy teljesen mas felfogasu
vendegcsapat j6tt ki a masodik felid6re, mar a masodik percben ujra
megszereztek a vezetest. Ehhez kellett a hazai csapat kapusanak a se
gitsege, egy demoralizal6 tavoli potya fzu talalat. Ett61 kezdve egyoldalu
lett a jatek, csak-a vendegek gy6zelmenek aranya volt kerdeses, hiszen
sorba j6ttek a szep tamadasok es a vendegek g6ljai. A masodik felida
ben szerzett 6t g61nak k6sz6nhet6en, egy felid6nyi j6 jatek nagyaranyu
gy6zelmet eredmenyezett.

2014.05. 17. Nagyszer lS 5E - Gyomaendr6di FC 3: 5
G.: Werle T.(2), Fodor M., Toldi B., Zsfros P.
Iii.: 3: 0 G.:--

A felid6 elejen a hazaiak fels6 leces kapufaja adta meg az alaphan
got a merk6zesnek, majd b6 negyed6ra utan Tasi parades g61ja el6ny
h6z is juttatta a szenasiakat. A vezetes nem tartott sokaig, mert nehany
perc mulva a rutinos Werle j61 hasznalta ki a ved6k hibajat es egyenlf
tett. A folytatasban a gyomaendr6diek akarata ervenyesult, t6bb tama
dast is vezettek, de az eredmeny azonban nem valtozott.

A szunet utan ismet a hazigazdak kezdtek jobban, es 6t percen be
lui ketg610s elanyre tettek szert. Ugy nezett ki, hogy a 5zenasnak innen
egyenes utja van a gyazelemhez, de tevedtek. A lehetetlent nem isme
r6 vendegek parades het percet produkaltak, amely'alatt harom g61t

2014.05. 11. Gyomaendradi FC - Kondorosi TE 3: 3
G.: Molnar T., Zsfros P.(2)
Iii.: 0:6 G.:--

A megye egyik legjobb jatekosallomannyal rendelkez6 csapata volt
az ellenfel ebben a fordul6ban. Ennek megfelel6en a vendegek kezdtek
jobban, negyed6ra elteltevel egy tavoli 16vessel a vezetest is megsze
reztek. A vezetes birtokaban nemileg visszavett a Kondoros, ezt kihasz
nalva egy kontra vegen egyenlfteni tudtak a hazaiak. Ujra bele lendul
tek a vendegek, de az utols6 negyed6raban mar nem tudtak ujitani. A
terfelcsere utan nagy nyomas nehezedett a hazaiak kapujara, amit nem
is birt sokaig koncentraci6val a gyomaendr6di vedelem. Egy hatalmas
partdobasanal, a kapu el6tt egy kondorosi jatekos maradt uresen, es fej
jel ujra vezeteshez juttatta csapatat. A iigyelem azonban a masik kapu
el6tt is lankadt, es ezt Zsfros hasznalta ki negy perccel kes6bb, aki meg
el6zve kisse elmelaz6 ved6jet, ujra ledolgozta a helyiek hatranyat. Ett61
kezdve meg magasabb fokozatba kapcsolt a KOTE. A hazaiak tOrdeltek
a jatekot, ennek hatasara sok pontrugashoz jutott a vendegcsapat. Az
egyik ilyen szabadrugasb61 a vendegek"p6khal6ztak ki" a kapu jobb 01
dalat. A hazai csapatban volt annyi tartas, hogy harmadszor is egyenlfte
ni tudott a merk6zes hajrajaban. Mindent egybevetve realis eredmeny
szuletett. A hazaiaknak nem volt kul6n6sebb vesztenival6juk, es ez meg
is latszott a bator jatekukon. A lelkes hazai k6z6nseg,,5zep volt fiUk!" rig
mussal k6sz6nte meg jatekosainak a j6 jatel<at.
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Tovabbra is sok szeretettel varjukjatekos
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jatekosainkat!

amyloid plakkok minden idosodo ember agyaban kimutathat6k, I

mert ezek a feherje lerak6dasok val6jaban a verellatasi zavarok,
az idegsejtek cukorellatasnak zavara es az agyseriilesek miatt ala
kulnak ki. Alzheimer betegsegben azert taIalunk feltunoen sok
amyloid plakkot, mert Alzheimer k6rban az agy sulyos ver-es
cukorellatasi zavara alakul ki. A betegseget azert jellemzi elso
sorban a mem6ria hanyatlasa, mert a mem6ria bazisat kepezo
hyppocampus az agy ellatasi zavarokra legerzekenyebb teriilete.
Az elhfzas miatt hyperinzulinizmus, inzulin rezisztencia, cukor
betegseg jon letre, mely osszefiigg az agy oxigen-es tapanyag el
latasi zavaraval.

A cukorbetegseg magas inzulinszinttel jar, mely bizonyos
mechanizmusokon keresztiil csokkenti az agy inzulin-szintjet
es noveli az inzulin rezisztenciat. Alzheimer k6rban csokken az
agy inzulin termelese, inzulin szintje, es az agysejteken 80%-ban
kevesebb inzulin receptor taIalhat6. fgy az idegsejteknek lecsok
ken a cukorfelvevo kepessegiik, ezaltal csokken az agy muko
dese. Igen sok inzulin receptor taIalhat6 a gondolkodassal es az
emlekezessel kapcsolatos agyteriileteken, az agykeregben es a
hyppocampusban. A vizsgalatok azt mutattak, hogy a venasan
beadott, ill. az agyba a szagl6idegeken at bejuttatott inzulin fo
kozza a gondolkodasi es emlckezesi kepesseget. Minden gy6gy
szernel hatekonyabban noveli azonban az inzulin erzekenyseget a
fogyas. Javasolt ezert a taplalkozas megvaltoztatasa es a megfelelo
mennyisegu testmozgas megelozeskepp.

Epilepsziaban es Alzheimer betegsegben kedvezo hatasu 88
szazalek zsirt, 10 szazalek feMrjet es 2 szazalek szenhidratot tar
talmaz6 dieta, a dontoen zsirt es feherjet tartalmaz6 ketogen et
rend.

Az Alzheimer k6rt a magas glycaemias indexu finomitott
szenhidratok, a frukt6z fogyasztasanak es a koleszterin hianya
nak tulajdonitjak. Az agy a testiink tomegenek ket szazaleka, a
test osszkoleszterin tartalmanak 25 szazaIeka itt koncentral6dik.
Az agynak rendkiviil sok koleszterinre van sziiksege az idegsejtek
megfelelo mukodesehez es regeneral6dasahoz. A vizsgalatok sze
rint a magas koleszterin szint ved az Alzheimer k6rt61. A kolesz
terinszint mesterseges csokkentese karositja a neuronokat borit6
velohiively sejtjeit. A koleszterin csokkentOkent ismert sztatinok
vizsgalataban ismert mellekhatas a szellemi teljesitmeny romlasa.
A fokozott fizikai trening gyulladascsokkentO hatasu, tobb vizs
galat igazolta, hogy a rendszeres testmozgas vedOfaktor az Alz
heimer betegseggel szemben.

A finornitott cukrok fogyasztasaval terjednek a
civilizaci6s betegsegek

Egeszsegrol-betegsegrol

A nyugati tarsadalmakban gyakoriak a sz{v-, errendszeri be
tegsegek, a rak, az autoimmun-es degenerativ betegsegek. A ci
vilizaci6s betegsegek gyokere a metabolikus-X szindr6ma, mely
alapja a viszceralis elh{zas, ami a belso szervek kore lerak6dott
zsirt jelenti. A metabolikus szindr6mat a mozgashiany es a fi
nom{tott szenhidratok tulzott fogyasztasa alakitja k,i. Kovetkez
menye az inzulin rezisztencia es a szervezet szintu gyulladas. A
viszceralis zsir folyamatosan bocsajt ki olyan gyulladasos fakto
rokat, melyet a szervezet normalisan csak fertozes, seriiles, vagy
stressz hatasara termeL A kr6nikus gyulladas es az inzulin rezisz
tencia a kivalt6 oka a cukorbetegsegnek, sziv-, errendszeri beteg
segeknek, raknak es az Alzheimer k6rnak.

Az Alzheimer· betegseg tiinetei koze tartoznak a kezdetben
jelentkezo mem6ria problemak, sz6taIalasi nehezitettseg, majd
egyre sulyosbod6 mem6riazavar, beszedzavar, ter- es idobeli ti
jekozatlansag, felismeresi zavarok, ingerlekenyseg, teveszmek,
ill. hallucinaci6k, depresszi6, agresszivitas, vandorlasi hajlam.
20ll-ben Magyarorszagon az Alzheimer betegek becsiilt szama:
200;000 koriil. A 65 ev felettiek 13%-a, a 85 ev felettiek 43%-a
szenved Alzheimer k6rban. A betegseg mar 40 eves korban el
kezdodhet, nok koreben majdnem 2-szer olyan gyakori. A jovore
vonatkoz6 statisztikai becslesek alapjan az evente ujonnan diag
nosztizalt esetek szama 20 evente megduplaz6dik. A statisztikai
adatok azonban igy is alabecsiiltek.

A betegseg gyakorisaganak novekedeset szokas azzal magya
razni, hogy egyre tobb ember eri meg az idos kort. A demenci<lk
70-90%-a Alzheimer tipusu. A 20. szazadig alig fordult elo
demencia, s ezt az alacsony varhat6 eIettartammal magyanizzak.
Ez a magyarazat azonban a demografiai adatok fenyeben teves.
Ezek alapjan ugy tunik, hogy a 70-75 eves kor elerese kultura
t61 fiiggetleniil egyfajta atlagos elethossz. Teves az elkepzeles,
miszerint a demenciak gyakorisaga a 20. szazadban azert nott,
mert megnott az emberek eIethossza. A fejletlen orszagokban
~ele olyan gyakorisagu a demencia, mint Nyugat-Eur6paban vagy
Eszak-Amerildban. Errea taphilkozasi kiilonbsegek adnak ma
gyarazatot. Amint a tradicionalis tarsadalmakban atternek az
emberek a nyugati tipusu taplalkozasra, ugrasszeruen megno a
civilizaci6s betegsegek gyakorisaga. Az ausztraliai Kimberly re
gi6ban elo bennsziilottek kozott a nyugati tapIalkozas hatasara
gyakoriva valt a sziv-, errendszeri betegseg, cukorbetegseg es ko
zottiik 5-szor gyakoribb az Alzheimer k6r, mint a feher lakossag
koreben.

A tulzott szenhidrat fogyasztas egyik legbiztosabb jele az
elhizas. Az elhizas a demencia igen komoly kockazati faktora.
Vizsgalatok adatai alapjan kozepkorban jellemzo tulsuly eseten
35 %-kal, elhizas eseten 74%-kal novekszik az esely demencia ki
alakulasara a normal testsulyuakhoz kepest. Az elhizott nokneI
2-szer nagyobb volt az idoskori demencia kockazata.

Az elhizas ket-, haromszoros kockazatot jelent az Alzheimer
betegseg es mas demenciak kialakulasara. Az Alzheimer k6r a
nYugati tipusu tarsadalmakban szinte "jarvanyszeruen" terjedo
betegseg es kezdenek felzark6zni a fejletlenebb orszagok is, ahogy
terjed a nyugati etrend a vilagon.

Kutat6k ramutattak, hogy az Alzheimer k6rra jellemzo
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Csontokra sut a hold. A dombokon tul hullamok
esaholnak.

leptekkel a Haz fele,
mely ott van valahol a dombokon tul, es varja
akkor is, ha nines mar.

Ass Ie a fold ala:
esontokb61 es koviiletekbol
szandekainak labnyoma
dereng feled.

MindcnUtt Iathatatlan.

Mindenben lathat6.

Magad helyelt
az egesz vilagot

kcll szeretned...
Magad maradsz maholnap, oly magad,
s ugy hullnak el melloled a barMok,
hogy az eloknel kozelebb talalod
magadhoz neha mar a holtakat,
kik neman orzik lent a holt nyarak
kozos remenyet, mig te zord maganyod
rideg teleben meddon mulni Wod
a napokat, havakat, holdakat: 
rabsagod ore, lassankint belMod,
hogy magad helyelt az egesz vilagot
kell szeretned, s esak (lgy leszel szabad,
ha egy helyett milli6k rabja vagy,

s c1veszve benniik, onkentes halalod
aldozata lesz a foltamadasod.

, .
Most mar t~dom, sz61 magaban a yen haj6s. Ott, tul a
dombokon
van egy forras es var, ha reg bedolt is, A tenger
s6s sivatagaban,
a meddoseg rang6goresei kozt, most mar tudom, hogy
mindig abb6/,
abb61 a vizbol iltam akkor is, ha reges-reg
kiszaradt. '

Ezert nem vesztem szomjan. S van ott egy fugefa:
azert nem vesztem chen.
Megyek es megkeresem azt a forrast. Megyek
es megkeresem azt a fUgefM,
gondolja magaban a yen haj6s, es fulel, ugat-e mar
a kutyaja.

I<esobb leul a puszta foldre, elsz6rt teglak koze,
amik meg megmaradtak.
Tomet ingatva dudol, forrast es rugefM dudol
maganak,
es hazat is talan, hoi meghuz6dhat ejszakara,
akkor is, ha nines mar.
Almaban neha folriad, vaksi kezzel kinyul, keresi
hu ebet, hogy esendesitse.

Ahol a yen haj6s, hullamzugassal a fuleben, vegiilis
partra lep.
Leterdel, megerinti kezevel a homokot, kortyol
egyet a szelbol,
a tengerkent hullamz6 reten M elindul lassu

igen, ez az a fold, sz61 magaban a yen haj6s. Most
mar tudom, '
mindig is ezen alltam, egy haj6 padlatan, a reesego
deszkakon is.
Mindig is erre lcimaszkodtam, labheggyel, terddel
es tenyerrel,
ezert nem birt a hullam elsodomi. Soha,
es semmifele hullam.
Mindig volt egy titkos vitorlam, s ha pozdorjava
tort is minden arboe,
'egy1titkos vitorlam minden haj6t6resben a Haz fele
ropitett.

Nezz fol az egre: ott van
felhok es esillagok kozt.

Pillants koriil a foldon:
ott van ruben, viragban,
allatok amul6 szemeben,
emberek arean.

JELENlET

A haj6s hazaterese

Ez az a fold, ahova megis, mindenhonnan
visszateriink. .

R6nay Ciyorgy: A folttalan

Vlt az (,t szelen az VI' es jeleket rajzolt a porba.
Es jott a Vamos es mega lit elotte es ,sorolta, hogy
milyen sokat vetkezett es mennyit esalt a penzvalt6
asztaloknal.
,Jaj nekem . jajgatott " alabbval6bb vagyok a leges
legalabbval6bbnal!"
Az Vr fol se nezett a porb61, arnyekab61 is latta,
hogy ki az.
"Menj - mondta -, es tobbe ne tedd! Az vessen rad
kovet, ki szent-igaz'"

Es iilt az utfelen tovabb es jeleket rajzolt az ut poraba.
Jolt a Lator, fejet nyakaba huzta, es gyanakodva leselt neha hMra, majd

IMva,·hogya poroszl6k mind elmaradtak, megallt az Vr elolt s zi
halva sz61t:

"En yagyok a gonosztevok gonosztevoje, aki betort, Utonallt es rabolt!"
Az Vr fol se nezelt a porb61, amyekab61 is IMta, hogy ki all ott.
"Menj beken, s az torjon paleM fololted, ki felebarMjanak sosem arlott."

~s iilt tovabb az ut felen, rajzolgatta a jeleket.
Es tebolyodva j9tt a Boles es a homlokM fogdosta, mint a reszegek.

Megallt az Vr elott s motyogva sz6lt:
"Szamitasaim tevesek, hidat terveztem, s a hid leszakadt, hazat tervez

tem sa haz osszedolt. l'\Jalam szanand6bb nyomorultat nem hordott
meg a fold."

Az Vr fol se nezett a porb61, amyekan latta, hogy a boles remeg.
"Menj beken - mondta -, s az iteljen el, aki meg sosem tevedett."

Es iilt az utfelen tovabb es jeleket rajzolgatolt.
Jott a Hamis Tanu, festett szakaliM mareangolta, jajgatolt:
"A halottak nem alhatnak a fold alatt, s en a foldon nem alhatok)"
Az Vr fol se nezelt a porb61, az arnyekot szemlelte, es t(inodve rajzolt.
"Menj, es lobbe ne tedd, es az kovezzen meg, ki mindig igazat sz6It:'

~s iilt tovabb az ut felen es rajzolgalta jeleit a porba.
Es jolt a Bunos Asszony, kibontott hajM tepdesve, sikoltva.
"Melt6 vagyok a gyehenna tiizere, megerdemlem, hogy undorodva

kopjenek Ie, mert meggyalaztam testemet, mert bujalkodtam borde
lyokban hemperegve! Jaj, nem is asszony vagyok en, esak vinnyog6
s,zuka, utols6 eafat, rongy eemende!"

Az Vr meg esak fol sem tekintett, ugy hallgalta, a Szajha Asszony mit
beszel.

"Menj beken . sz61t -, s az vessen rad kovet, ki egeszen feher."

~s iilt tovabb az ut felen s rajzolgatott, kezeben egy darabka ago
Es akkor jott, a~i szentiil igaznak s feddhetetlennek tartotta magM.

Megallt az Vr elott es lesz61t hOZZil a magasb61:
"Elbeszelgetnek egy kiesit veled, ha nem haragszol. Vtalom ezt a esiirhe

nepet, a Vamost, aki esal, a Latrot, aki betor es rabol, a Bolesel, aid
oktalannak bizonyult, meg a Hamis Tanut, aki ahogy a szel fuj, ugy
hajol, s ezt a vilag-szegyene SzajhM, ki mindenkivel osszeall, ha par
garasa van. Pfuj, esoeselek!

De ami engem iIIet, en tisztan tartottam magam. Okosan jartam, labam
ele neztem: nem is gazoltam sarba, szennybe, iiriilekbe.

Tiszta maradtam: annyi folt sines a ruhamon, mint a kisujjad korme
feketeje.

Melt6 vagyok ra, lathatod, hogy barMod legyek es leiiljek melled pi
~enni, ha adsz magad mellett egy kis helyet:'

Az Vr szetroppantotta ujja kozt a kis darab fat es folnezett az ut porab61.
"Pusztulj! - mondta. - Langyos vagy, kikoplek a szamb61!"



A vakond es az Ures Uveg...
Szep nyari delutan volt, gy6ny6rGen sOt6tt a nap,

a viragok pompas illatot arasztottak, Micu neni karos
szekeben Olt es gy6ny6rk6d6tt a csengettyGviragban,
amint a mehek gyGjt6gettek kelyhebol a viragport. Icu
neni - a szomszedasslOny - kedvesen becs6ngetett,
megkerdezte, nem zavar-e, mert egy j6 kis beszelg~
tesre vagyik. Micu neni 6rOIt neki, mindketten egyedul
eltek, sokslOr szomszedoltak egymasnal.

Icu neni sopankodva rakezdett: .
- Jaj, Mlcukam, kepzeld el, hogy valamiy<?kond tur

kal a ke.rtemben, rengeteg kupac vakondturas lett reg
gelre, s ahogy az 6nt6zo kannammallocsolgatt~maz
egyikbe beleleptem, s ?Iyan mely ~olt: hogy ~aJdnem
terdig belesOppedt a labam, Meg IS randult tole a de-
rekam", - mondta sir6s hangon. ..

- Szerencsemre nalam nincsen, talon azert, mert van
kutyam is, macs~am is, megszifT1at~lh,9tt~k, ugy tudol)1,
nem szeretik az allatokat, harclas kls Joszagok, de azert
nem szivesen talalkoznanak a kutyammal.

- Hat en nem is tudom, lelkem - valaslOlta Icu neni,
de valamit muszaj lesz csjnalnom velOk. A fjam hallotta
valakitol, hogy a vakondturasba Ores Oveget kell beal
litani, abba belefuj a szel, es az OregOkben felelmetes
hangot ad, felnek tole s elmenekOlnek arr61 a helyrol,
talon kipr6balom.,.

- J61 teszed, kedveskem, nem is j6 az, ha t6nkreteszik
a kertet, 6ssze-vissza furkaljak, meg a n6venyek gy6ke
reit is elragjak",

- Tudom, hogy nekik is,elni kell, es szeQenyeknek a
f61dalatti jaratok asasa kozben jut csak nemi elelem",
Latod, lelkem en minden allatot, bogarat sajnalok,
soha meg a legyet sem Ot6m Ie - mondta Micu,

Igy beszelgettek, Mis:u nenj labanal dorombolt a K9
16z cica, hizelegve. Kaloz volt a neve, mert fekete-feh~r
tarka macska volt, es az egyik szemen olyan szepen hu
z6dott egy fekete csfk, mint a kal6lOknak a fel szemen
a kendo.

Icu neni athozta a kezimunkajat, es elkezdett varro
gatni. Micu is elovette a k6teset, egy pul6vert k6totj" a
kis unokajanak, Nem nagyon haladt vele, de nem ban
totta, hiszen meg sokara j6n az osz, gondolta,

Szepen kezimunkazgattak, beszelgettek, csend,
beke honolt a kertben, a nap hetagra sOt6tt szel sem
rebbent, idilli volt ez a delutan.

Micu neni sopankodva mondta, ho~JY n9gyon. kel
lene mar egy kis eso, olyan nagy,a szarazs9g, m1IY~1)
sokat kell locsolni, de hat a locsolas nem potol egy jO
nyari zaport. ,

A napon az egyik virag t6veben "aludt edesc;leden
Micu neni kutyusa, a Dorka, Olyan oreg volt mar sze
geny,j6lesett neki a napsOtes, Egyszer csak felnevettek,
meghallottak, hogy hangosan horkol. ,

- Hat baratnem, ahogy elnezem, j6 dolga van naiad
az allatoknak, .

- J6 bizony, ok csaladtag,ok nalam: tudod, vel~~
slOktam megbeszelgetni az elet dolgalt, ha egyedul
vOgyok es nincs kihez sz6lnom, C?lyan so~ szer~tetet ka
pok tolOk, en finom etelekkel, slmogatassal vlslOnlOm
ezt nekik",; ,

Beszelgettek, kezil)1unkazt~k, e9ys?er csak, a Ka)oz
cica hirtelen kimerevltette a negy labat, a farkat az eg
nek meresztette, az 6sszes szor felallt a hatan, es mo-
rogni kezdett. , . . . "

- No, mi a csuda ut6tt,beled? - kerdezte Micu nenl,

majd megslmogatta macskajat, aki Ogyet sem vetett a
simo~atasra, csak morgott es nezte a kutyust,

Mlcu neni ismet megkerdezte:
- Mi lelt teged kiscicam, mi bajod a Dorkaval, latod

milyen bekesen alszik, miert morogsz ra?
Mindketten 610kbe tettek a kezimunkajukat es figyel

ni kezdtek a macskat, hogy mitol valtozott meg a visel
kedese,,,

Egyszer csak azt lattak, hogy Dorka hasa alatt mo
109 a f6ld, s egy kupac keletkezett, ?e az 6reg kutya
olyan melyen aludt, hogy nem vette eszre".

A f61dhanyas egyre c~ak f),o!t" n6v~k~d~tt, mC)jd
egy szep fenyes fekete slOrzetu asoJogu ~IS <;lllatka)e
lent meg egy pillanatra, de akkor mar Kaloz clca prusz
k6lt, morgott, a mancsaval a levegot kaparta,

Icu neni sz61alt meg elsokent:
- Te Micukam, nezd, naiad is megjelent a vakond, az

a kis rusnya, hat nem kiasott egy kupac f61det a kutyad
alatt?

- Tenyleg, nahat! - almelkodott Micu neni - a csuda
vigye el, nehogy 6sszevissza furkalja a kertemet. ,

- Mit is mondtal, Oveget raksz a f61dhanyas k6zepe
be? En is kipr6balom! - Maris a konyhaba ment, kiho
zott egy Ores paradicsomos uveget, amit beleallitott a
f61dkupac k6zepebe, Dorka rossz neven vette, hogy
felebresztettek, nyujt6zkodott, majd hirtelen kit6r61te az
¢Imot a szemebol, e~ eszelos ~gatasba k~zdett. Meg~
erezhette az idegen allat szagat, A mancsaval kaparnl
kezdett azon a helyen ahol a vakond felj6tt a fe/szime,
de az mar nem volt sehol. A macska morgott, a kutya
ugatott, Lett nagy ribilli6 a kertben, A ket baratno csi
trtotta az allatokat, de hirtelen elbujt a nap egy nagy
szOrke felho m6ge, feltamadt a szel es orkanszerL1 SUVltO
hangokat adott, .

- No, lelkem, elmegyek haza - sz61t Icu neni - az ab
lakokat sem csuktam be, mlndjart esni kezd, nehogy
beverjen az eso, csak emlegetnOnk kellett, latod. marls
itt van, legalabb nem keillocsoinunk, -

Azzal elk6sz6nt es hazament, Micu neni gyorsan el
rakott mlndent az udvaron, hogy meg ne azzanak, a
kerti parnak, takar6k, majd h('fta a cJcusat, ku,tyusat,
hogy menjenek fed~tt helyre:, o,k sem"az~~lJak.hl?b?,

Egy ido,utan el9"t az eso E(s gy?n'yor~ sZlya~~a,~y
huz6dott vegig az egb~lton, Mic~ nenl.gyonyorko?ott
benne, mikor furcsa zajt eszlelt, hat haliJatok csodat, a
vakond a f61dalatti folyos6jab61 felj6tt, s magaval vitte
a paradicsomos Oveget, valami olyasmit motyogott:

- Majd adok en nektek rusnyat, meg, hogy en rusnya
allat volnek? -

Micu neni gyo~san ka~~a:fogt~ magat ~s ~tf!1ent a
slOmszedasszonyahoz, elujsagolnl, hogy ml tortent, Az
csodalkozva hallgatta:

- Nahat!!! - es beszelt is? ,
- Talon, lehet... hallottam valamit, mit tudom en mar

- mondta bosszusan Micu neni."
Itt a mese vege, fussatok el vele, sok vakondtUras

van mindenfele, ha nem hiszitek, jarjatok utana!
, Benke Maria

15VAROS HK

Mesek, versek...
............................................................................................................_..................•._ - , _ ~-
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Junius
Mustaros csirkecomb

A combok baret lehuzzuk. (Lehet csak als6, csak felso vagy als6-fels6 comb
b61 kesziteni) A hust a rostokra mer61egesen bevagdossuk. Aluf61iat megken link
olajjal, a husokat szorosan egymas melle sorakoztatjuk. Borral, olajjal, mustarral,
apr6ra vagott hagymab61 (esetleg fokhagymab61) s6val, borssal marlast keve
rlink, s ezzel megkenjUk a hUsokat. Zarl tasakka formaljuk a f61iat es 30-40 per
Gig slitjlik. Rizzsel talaljuk.

Seidl Ambrus

ENVO FORESzARU
deszkak, aSB lapok, lecek, kerfteslecek, pall6k,

szeg6lecek, gerendak, lamberia

rOZIFA
bukk, tolgy, akac, akacfaoszlop

, ..-~ .

'.;, . KAPUFA BT. Gyomaendr6d, II. ker. 467.
06/70513-95-14

A kondorosi uton, a vasarter utan

Hcizhoz jon a fodrcisz!
Szeretettel varom minden kedves rE?gi es uj

vendegemet teljes koru n6i-, ferti es
gyermek-fodraszatomban.

/geny szerint hdzhoz is megyek! Hetvegeken is!

Ldtk6czkine Erdos Magdo/na
GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06170/312-5037

INTER.,
Angol es nemet ujrakezdo (A2) es 2 hetes nyari intenziv

indul juniusban.
Az id6pontr61 as az intenzltasr61 egyez1etilnk a tanul6kkal.
Oradij: 400 FtIo. : 10 f6 ferett, eg-yeb egetben hH15Z3mtOJ fUggoen.

szAMiT6GEP KEZEL6 TANFOLVAMoT INDiTUNK
Q,lobnab, chin J.oha nem tanult6b,~ houn61nah sz.amitcigepct.

A tClnfo(YClm C1nyaga megfelel az ECOL "lZlg.. anYCI!lanClI>.
h~eguerhclztes, tcibl6zatbezelcs, opercid6s rendlzer~b,IT •

A 60 6ral tanfoluam Idotartama: fO HEY, hetl 1)(6 6ro.

Szombotonbent 8.00 -13.00--19. Tanfolvambo.zeW.: jliniuJ 7.

Dija: 600Ft/a. Gepet birtositunh!
erd: info@internveJustudlo.hu; 20(4J6~0699

,!1t~r N,yelvstudl9, Gyomae,n4!:od, Kos~.!!t 1J.!. H -P' 15-18 6rili

Telefon: 20/947-1605, 20/229- 7022
e-mail: InfO@(nlernyelultudlo.hu.lnternvelvstudlo@gmaH.com

METAL STOP
KEREKPARES

SZERELVENY UZLET
Kerekpar forgalmaz6 markabolt es szerviz

- Tornad6 elektromos kerekparok,
- gazkesziilekek, kazanok, radiatorok,

- csavek, szerelvenyek. . •.... .
hiit6szekrenyek, fagyaszt6ladak, mos6gepek, . . '
haztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 elektronika, ,..
szegek, csavarok, zarak, lakatok,
furd6kadak, mosd6k, csaptelepek, moso~at6k ..
Juliust61 kedvezo aron ZARTSZELVENYEK, - .
TERHALOK, ESOCSATORNAK is kaphat6k! , .

GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386-909
Hitellehetoseg! Minden kerekparhoz ertekes ajandekot adunk!

Minden feliileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes koru
felujitasat, elkepzelesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a leheto
legjobb minoseg elerese a legmegfizethetobb aron!

A felmeresiink, ami az irasos arajanlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

festes, mazolas, tapet.has
- homlokzatszigeteles, hOszigetel6 rendszerek
- gipszkarton falak, almennyezetek, el6tetfalak, boltivek
- rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozoJasok

laminaIt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
- fiird6k, konyhak burkolasa, k6muves munldk
- tet6terek beepitese, sZigeteJese
- nyilaszarok, ajtok, ablakok csereje
- bontas, sitt elszallitas
- vizes falak szigetelese
- hazak kiils6 homlokzatanak szigeteJese, szinezese

hidegburkolas (csempe, jarolap, marvany, granit lerakasa,
- ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, linoleum, szalagparketta, laminaIt

parketta,
- padlosz6nyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
- allvanyozas, allvanyok berbeadasa (gurulos, homlokzati)

LATK6cZKI LAsZL6. Telefon: 06/70/381-4227
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Orbk, mindenhat6 Isten!
Hazank szabadsagaert es a fiig
getlensegeert vivott csatakban es
a harctereken elesett hos testve
reinkert kbnybrgiink most szent
Fblsegedhez. Te lattad Urunk
kiizdelmeiket, . szorongatottsa-··
gaikat, szenvedt'seiket es vertik
huI!<isat. Kegyelmedbe ajanljuk
oket:Urunk Istenilnk. Ismerd
ell magadeinak 6ket: ne !iJDle
kezzel .. vetkeikl'e, I amelyekkel
eIetiikben megbantoltak Teged.
Bathol porladjanak is csontjaik,
adj nyughelyet nekik az brak be
kesseg hona.ban; es brvencleztesd
meg oket szent szined IMasaval.

H(rad4sunkban csak azokr61 emtekeziink
meg, akiknek kozlCsehcz a hozzr:itartoz6k hozzci
j4rultak!

CZEGLEDI LASZLONE szUJ. GELLAI
MARIA, gyomaendrodi lakos, 85 eves. ko
raban 2014. majus 20-an tavozotl az Orbk
Bazr\ba. Gyaszoljr\k szereto testvcrei es csa
ladjaik. Isten adjon neki brbk nyugodalmat
68 boldog feltamadast!

DOGI TAMAs, gyomaendrodi lakos,
60 eves koraban, 2014. aprilis 22-6n tavo
zott szerettei kbrebOl. Gyaszolja a csa]{td,
rokonok es ismerosbk. Irgalmas Jews, adj
neki brok nyugodalmat!

bzv. GELLAI ANDRAsNE sOczO
KLARA, aId EndrOdbn elt, m,\jus II-en
hosszu betegseg utan 81 eves kod.ban visz
szaadta lelket Bgi Uranak. Ferje melle te-'
mettlik Bunyan, 7.014. majus 19-en. Gya
szolja a csalad es a rokonok.

RONCSEK IMRENt; sziil. lCA-TO
NA MARIA, gybmaendrodi lakos,64 eves
koraban 2014. aprilis 25-6n, Egyhazunk
Szentsegeivel megerositve adta vissza lelket.
Teremtojenek. Gyaszolja ferje, gyermekei,1

Ilnobii C8 a szereto csah\d, a boldog felt~t

madas es a viszontlMas remenyeben.

Bekesseg hal6 poraV<o:o,
fogadjo be oket az Ur
ilZ 0 oJ'szagaba.
Az Orak Vilagossag
ragyogjon felettiik!

Az endl'oeli katoIikus temetok takari
ta8at, karbantartasat tamogathatja!c ado
manyok felajanlasaval:

Keszpenzbefizetes az endr6di plebani
an hivatali idoben (munkanapoko 8- 2),
vagy az Endrodi Szent Iml'e Egyhazkbzse
gert Kazhasznu Aiapitvany szamlajara be
fizetessel vagy atutalassal. Szamiaszamunk:
53200015-10003231 Enclrod es Videke Ta
karekszavetkezet.

ifj. Vaszk6 Andras onkentes

Egy (;Salad jerfiai'lOk
ket generaci6ja, kik resz
vettel< az els6 es a masodik
vi!aghdboruban.

Edesapa: Vaszk6 And
ras nepfell,e16, az elsa vi..
lagllCfbol'llban.

A negyjiu:
SartOi Vtlszl,6 Ambrus,

Vaszk6 Geza, Vaszl,6 Lasz-
10, Vas.zkO A"dl'as

Vaszlc6 Lciszl6 zdszl6s,
hosi halalt halt
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i eka Sze t ell'rt atoli us Altala s Iskola es Ovodab61
GYULA-vAROSERDO-ERDEIISKOlA

A gyulai DALERD ZRT. altai meghirdetett "Tovabb tancol a toboz
man6" cfmu palyazaton tavaly decemberben kulondfjat nyertLink
"Betlehemes" cfmu alkotasunkkal. A nyeremenyt, ami egy egesz na
pos kirandulas volt a gyulai erdei iskolaba, aprilis 28-an "valtottuk be".
Nagyon elveztLik a tartalmas programokat, a nap soran atismeteltLik
mindazt, amit ebben az evben tanultunk kornyezetismeretb61. Sokat
jatszottunk, m6kaztunk, tanultunk a szep Varoserd6ben. Csuda j61
ereztLik magunkat.

T6th Patricia 2. o.

A hulladekgyujtes
(A 6. osztaly mindenekfelett!)

2014. majus 12-en atlagos iskolai nap indult, de ha
mar kiderult, hogy az ejszakai es6zes ellenere megis lesz
hulladekgyujtes. Kitor6 lelkesedessel kezdtLik gyujteni a
papirt es a vasat. Egesz delel6tt folyaman hordtuk a hul
ladekot. A szul6k is kivettek a maguk reszet. Egyes gyer
mekek "hazaltak'; masok a kontenereknel segitettek. A
tanarok is igyekeztek segiteni az osztalyuknak. Ebed
utan mar nem sokan gyujt6gettek. Mindenki hazament,
es izgatottan varta az eredmenyt. Majus 22-en kiderult,
hogy ki mehet Budapestre kirandulni.

Ujjongva fogadtuk az immar harmadik gy6zelmun
keto Nagyon varjuk a kirandulast, ugy gondotjuk, meg
dolgoztunk erte.

Koszonjuk a rokonok es nevel6k segftseget!
Gubucz Szilvia, Farkas Anita,

Csernyeczki Liliana, Giricz Bettina
6. osztalyos tanul6k

Anyak napi iinnepseg az iskolankban

A Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskolaban a hiva
talos anyak napja utani els6 hetf6n tartjuk az Cmnepse
get. Ez ebben az evben majus 5-ere esett.

Mar az ezt megel6z6 hetekben lazas keszul6des kezd6dott. A dia
kok ajandekokat keszftettek, verset tanultak. Minden osztaly kulon kis
meglepetesekkel kedveskedett az edesanyaknak. Majus 5-en szentmi
sevel kezd6dott az unnepseg, amelyet az anyukakert ajanlottunk tel.
Ezutan az osztalyok felsorakoztak es el6adtak musorszamaikat: verse
ket es a megtanult eneket. Az als6sok osztalyonkent, mIg a fels6soket
egy-egy diak kepvisette minden evfolyamr61. A verseles vegeztevel
kozos enekles kovetkezett. Vegul Lukacs Laszl6 igazgat6 ur mondott
beszedet, es a diakok atadtak ajandekaikat.

Anyak napja a Reformatus Szeretetotthonban

Anyak napja szep unnepen a Reformatus Szeretetotthonban jatt
a 7. osztaly, hogy koszontse az edesanyakat, nagymamakat. Mar ne
hany hettel a latogatas el6tt megkezd6dott a felkeszules. Verseket es
dalokat tanultunk, osszeallitottuk a musort. Majus 6-im szegfUkkel a
kezunkben erkeztLink az otthonba. Kisse megszeppenve alltunk tel, de
vegul mindenki batran elmondta a verseket. Atadtuk a viragokat, es a
ferfiakr61 sem feledkeztLink meg, hiszen az apak tiszteletere is elmond
tunk nehany verset. Az id6sek boldogan, kisse meghat6dva koszontek
meg a musort.

Ugy erezWk, megerte a faradozas, mert ha masok orulnek, mi is
boldogok lehetLink.

Bene Boglarka 7. osztalyos tanul6

Osztalykirandulas

A 6. es a 7. osztaly majus 15-en es 16-an osztalykirandulasra ment
S6st6ra.

Reggel negyed hetkor gyulekeztLink az iskola el6tt. Mindenki iz
gatottan varta az indulast. Vegre a busz is begurult a megall6ba es
elindulhattunk. A buszon vidaman nevetgelWnk, es vartuk a meg
erkezest. Meglatogattuk a Matra Muzeumot, ahol egy termeszetrajzi
kiallitast es egy tbrtenelmi kiallftast lathattunk. Meg et6 allatokkal is
talalkozhattunk. A szallasra erve elfoglaltuk a szobakat, majd elindul
tunk felfedezni a kornyeket. Sajnos az id6jaras nem kedvezett nekunk,
de ez nem szegte kedvunket. Egy epuletben biliardoztunk, csocs6z
tunk es pingpongoztunk. A haz mogott egy kisebb jatsz6ter fogadott
bennunket. A taj csodalatos volt. A szobaban jatszottunk es beszelget
Wnk a vacsora utan.

Masnap mar sokkal jobb id6 volt. MegreggelizWnk, kipakoltunk a
szobakb61 es a kalandpalya fele vettLik az iranyt. Itt mindenki pr6bara
tehette a batorsagat. Ezutan atmentLink a fUgg6hfdon, amelynek ala
tamasztasa egyaltalan nem volt. Az Erdei Labirintusban vicces tablak
kal es sok-sok osvennyel talalkoztunk. Ebed utan bobozni mentLink,
mindenki hatot csuszhatott. Busszal elmenWnk S6st6hoz es a kilat6
hoz. Odafenn csodalatos latvany tarult a szemunk ele. Egy kis vasarlas
utan vegul hazaindultunk. Itthon mar vartak bennunket szuleink.

Nagyon j6 volt ez a kirandulas, es remeljuk, jov6re is ilyen elmeny
ben lehet reszunk.

a 7. osztaly tanul6i
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Kis Balint

13
00

_16
00 Sz(nesen,szabadon...

[jaszat, samandobolas, kenuzas, lovaskoesikazas,
kezmLiveskedes, kotelpalya, tallchaz, legval
Helyszin: Hosok uti IskolaepUlet udvara,
Falualll hoi tag, Erzsebet liget, varosuilk u teal

18.
0
-19)0 " ... alma a falcltel" - gyerek-szi.ilo eload6est

Helyszin: Katona J6zsef MLiveiOdesi Kozpont

Junius 11. (sze(da)
800

_11. Kis Balint-pr6ba
Helyszfn: Gyomaendrod uteai, terei

11
00

_12
00 Dlakonkormanyzat kozgyUlese,

Kis Ballnt-pr6ba ertekeh~se

Helyszfn: Hosok uti iskolaepUlet udvara

16
00

_20
00 Csalildi nap

Meg a sztar gala
"Legek" versengesei - szuJ6-gyerck parosok merk6zesei
Zsakbamaeska, fillomsagok,jatekok

18'0 Sztarvendegilnk:

Danks Dora
Helyszin: 116sok uti Iskolaepulet udvara

Tisztelettel meghlvjuk a GyomaendrCS"l.di~ ...,
Kis Balint Altalalilos Iskola
nevad6janak emlekere rendezendCS
programsorozatunkra.

Junius 10. (kedd)
8

00
_9,0 Rendhagy60rak

Anyaink, apaillk nyomaban...
Helyszfn: Hosdk uti iskolaepulet talltermeJ
Bekes Banda nepzenei koneertje
Hetyszfn: Katona J6zsef Muveloch!si Kdzpont

10
00

_11,0 Kis Balint Emlekilnnepseg
Megemlekezes, koszorllz3s, dfjatadasok
Helyszin: Ilosok uti iskolaeplilet udvara

11
00

_12,0 Gyomaendrod regen es most•.•
Gyomaendr6d 25 eves evfordul61a alkahmib61:
Kepeslap kialiitas Rosza Peter gyujtemenyebl5l

. Fot6kiailitas Hornok Ernll kepeibol
Helyszfn: Hosdk uti iskolaepulet aulaja

11'0 AlI6fogadiis, baratl beszelgetes
Helyszln: Gyomaelldr(idl Jarasl Hivatal dfszlerme

TeSzeddl Qnkentesen a
tiszta Magyarorszagert

Hazilnkban az akci6 immar negye-
dik alkalommal val6sult meg. Iskolank
kisdiakjai szedtek lelkesen a szemetet a
karnyezo utcakon, a parkokban. Celunk
nemcsak az, hogy tavaszi nagytakaritast
vegezzOnk, hanem egyben a "figye
lemfelkeltes" is. Szeretnenk, ha minel
tabben szembesOlnenek az eldobott
hulladek veszelyessegevel, s egyre tab
bunknek lenne igenye Ogyelni kornye
zetOnk tisztasagara, es egyre tobben
hagynimak fel a szemetelessel. Ez ut6b
bi minden bizonnyal j6 iranyban halad,
hiszen a gyerekek elmondasa szerint
kevesebb szemetet kellett zsakba gyuj
teniUk, mint tavaly.
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Gyomaendrod, PIS ull5.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

Nyar eleji ojanlotaim:

• megerkeztek alavaszi velomagok
• zoldsegfelek, virilgmagok dughagymilk
• lavaszi viraghagymak, daliak, kardvirilgok
• r6zsalovek, viragJoldek, miionyag cserepek
• permelezo kestiilekek, alkalnlszek

r-----------,. lemose lovaszi vegyszerek, rovar es
gombaoliik

• eger- es. pOlkanymergek, csopdilk,
rogoszlok

• munkoruhak, gumi(sizmak, vedokeszlyiik
• munkovedelmi bakan(sok, esiiruhilk
• szegek, (sovarok, kezi- es barkcicsszersza

mok
• feslekek higflek, fesliiszerszcimok
• alu lelr6k, lolicskcik, komi/ves szersz6mok
• mUonyog 6ruk, konyhoi eszkiizok
• izzek, vezelekek, kopcsol6k
• mi/lragy6k, vir6g16pok

Varom vasarl6imat! .

Az etterem nyJtva
11-216r6Ig.

Egesz evben va~uk ked
ves vendegeinket klimatizalt,
termalvizes szobainl<ban.

Vallaljuk barati, uzleti, esa
ladi rendezvenyek lebonyo
Iitasat klimatizalt ettermunk
ben 70 f6ig.

5500 Gyomaendrod, Szabadsag ter 6.
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240

E-mail: fesze.manZIO<lmal!.globoIlet.hu
httQ;.r/www feszek~anlio.hu

Bar<\ti, esaladi uzleti ren
dezveny lebonyolltasat vallal

L..~~~~L~~Ltr::U juk a teljesen klimatizalt Hidf6
etteremben 160 f6lg.
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A tartalomb61:
6nkormanyzati hirek

Ara: 210 Ft

2014. jcilios

Tij,.d rneg az ehezonek kenyeredet. (Iz 58,7)

Megkezdodott Gyomaendrod
turisztikai fejlesztese

Civil 8arok - Kotonmm Barbi

1195-ben szi.iletett Lisszabonball. [s

kolait a helyi kaptalani iskolaban kezdte
meg, koraerett, vilagos eszil es erosaka
ratn volt. 15 evesen mal" agostonrencli
kanonok, majd pappa szentelese utan fe-

rences szerzete. leU. Remele Szent Antal
l1evet velte fel.

Franciaorszagban es Jt3li<'iban volt
vandorpredikator. Az eretllekek 1 rile
seben nagyon eredmenyes volt. EIslSkenl
tanitotta rendjeben rendtarsait hittu
dom,'inyra. A romagnai rendlartomany
fonoksegel is rabiztak. Par ev Padwiban
aposlolkodoll egeszen halalaig. Tomegek
hallgattak, fOpapok, kereskedok, meg
alruhas banditak is, fokepp azonban az
egyszertl. emberek. Antal mindellkil sz 
retett, a gazdagok irant reszvetlel volt, a
szegenyekerl azonban minden lehetot
megpr6baJl. Mar eleleben szentkenl (,,11
Santo") tiszteltek.

1263-ban Eel nyitoltak kopors6jat, es
testet elporladva, de nye/vct epsegben
talaltak. Temetese napjat, a keddi napot
tiszteloi azota is Szent Antal tiszteletere
szelltelik.

A koldusok parlfog6ja, de kozbellja
rasM szokas kerni clveszett targyak meg
tahih\saert es mindellnapi bajokball is.
A'I. utasok, szobraszok, agyagmun1<asok
cs porcelankeszitok vedoszentje.

Ma is rendldvul nepszeru, nines ka
tolikus templom, ahol szobra ne lenne
megtaJalhat6.

Cikk a 10. oldalon
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..--- l)rREK, ESEmEnYEK A."""l

~ ~ » KfS BALrnc ALcALAnos rSKolABOL. .J.-- --
V Ii.m szin 5 a vilag!

Az idei Kis Balint Napokatjunius 1O-en es ll-en rendezte meg
az iskola tantestUlete es diaksaga. Rendhagy6 6rakkal es nepzenei
koneerttel kezd6dott a ket napos vidam programsorozat. A Kis Ba
lint Emlekiinnepseg helyszfne a H6sok uti iskola udvara volt. Az
irodalmi szfnpad es az enekkar szep musora utan koszoruzasra es
dfjatadasra kerult sor. Kis Balint Dijat kapott Balla I<arolyne tanar
n6 es I<ruehi6 Adrienn 8. b osztalyos tanul6. Az Ev tanara: I<ovaes
ne Szab6 Maria lett, az Ev diakja: Tari Edit 8. e osztalyos tanul6,
az Ev szi.iloje dfjat pedig: Tarine Varga Edit kapta. Halasz Istvan
- dijban reszesultek a III - IV. koresoportos kezilabdas lanyok, akik
a I<is Balint Altalanos Iskola 7-8. osztalyos tanul6i, edz6juk: Lakatos
Tibor testnevel6 tanar. Gratulalunk a dfjazottaknak!

Gyomaendr6d 25 eves evfordul6ja alkalmab61 kepeslap kiallf
tast es fot6kiallftast rendezett az intezmeny a H6sok uti aulaban
Rosza Peter es Hornok Erno gyujtemenyebol. A delutan pedig
val6ban szfnesen, szabadon, valtozatosan zajlott a gyerekek kore
ben, hiszen szamos programb61 valaszthattak. Tobbek kozott: fja
szat, kenuzas, kotelpalya, tanehaz, legvar. ..

Az est a I<atona J6zsef Muvel6desi I<ozpontba ert tob'b peda
g6gust, diakot, hozzatartoz6t " .••alma a fajat61" - gyerek - szi.ilo

eload6estre kfvanesian ultek be az erdekl6d6k. Az iskola volt es
jelenlegi tanftvanyai, kival6sagai szerepeltek egy szfnpadon edes
anyjukkal vagy edesapjukkal, akik sok-sok eve tanftanak, nevelnek,
Gyomaendr6d kulturalis eleteben fontos szerepet toltenek be. Er
tekes, szfvet melenget6 meset, verset, eneket, zenet, neptaneot
hallhattunk, lathattunk. Magas szintU el6adasokban gyonyorkod
hettunk. Remeljuk, lesz folytatasa ennek a szep kezdemenyezes
nek, amely Agostonne Farkas Maria igazgat6no nevehez fUz6
dik, az 6 otlete nyoman val6sult meg az el6ad6est. l<oszonjLik a
fellep6knek aldozatos, magas szintU felkeszulesuket, munkajukat,
es koszonet illeti; Honti Judit, Palieskane Szegedi I<atalin es Galne
Juhos Eva tanarn6k fzleses dekoraei6it.

A masodik napot immaron hagyomanyosan a Diakonkor
manyzat szervezte 1<6nya Marta es I<ereki Iren pedag6gusok
segftesevel. I<is Balint - pr6baval indult a reggel, majd a Diakon
kormanyzat kozgyulesere es a pr6ba ertekelesere kerLiit sor. Del
utan, a (saladi napon a gyerekek vettek birtokukba a szfnpadot.
Latvanyos, vidam, kedves produkei6kat mutattak be. l<es6 delutan
nagy izgalommal vartak a kisebb - es nagyobb diakok egyarant
az idei I<is Balint Napok sztarvendeget: Danies D6rat. I<oszonet a
szul6knek, a "Gyermekekert alapftvanynak'; az intezmeny nevel6
testuletenek a szervezest, lebonyolftast, megval6sftast. Szfnesen
es szabadon voltunk egyutt! fgy kerek a vi lag!

Agostonne Farkas Maria es Kis Balinl lesztmnazottja, Kowics Stindor Alma esfaja e16adoesten: Hunya Joltin es Nyiri Dora
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hogy miriil dontOtt a KepviselO-testiilet junius honapban

Megye ED regionalis Fej- EU Szocilllis Alap FOrl'as osszesen
lesztesi Alap (M Ft) (MFt) (MFt)

Bekes 25685,5 3088,4 28773.9

Gyomaendrod-Csardaszallas-Hunya Kistersegi 6voda
nyari nyitva tartasa az alabbiak szerint alakul:

Selyem uti augusztus Az 6voda nyitva tartasa reszlege,s,
Gyermekliget 4-tol ezen id6 alatt is tudja fogadni ,"
Ovoda augusztus azon sziil6k ~yermeket, akik nem

20-ig tudjak mego dani a felligyeletet az
intezmenven beliil

Polyakhalmi jUlius 14-tol Selyem uti Gyermekliget Ovoda
uti Thlipanos augusztus
ovoda 22-il!

Ovoda Nyitva tartas szlinetel
Szazszorszep Ovoda - Kossuth ut augusztus 18 - augusztus 29
Margareta Ovoda - Jokai ut junius 16 - augusztus 15
Csemetekert Ovoda - Blaha ut augusztus 18 - augusztus 29
Napsugar Ovoda - Szabadsag ut junius 2 - augusztus 15
Napraforgo Ovoda - Csardaszallas j(mius 2 -"augusztus 29

A kepviselo-testiilet tudomasul vette az 6vodak nyari nyitva-tarta
sanak tervezetet

Leh6czkine Timcir hen
KepviseLO

Varosi Egeszsegiigyi Intezmeny 2014.
egyseges szabadsagolasanak engedelyezese

A V~rosi Egeszsegiigyi Intezmeny intezmenyvezeto foorvosa, Dr.
Torma Eva kerelemmel fordult a Kepvise16-testiilethez, mely szerint
kerte, hogy fogadjak el, (az elmUlt evek alatt kialakult rendszernek
megfele16en) az intezmeny szabadsagolasi tervet: 2014. j(Ilius 28-t61
2014. augusztus 8-ig, (10 munkanap) ilIetve 2014. december 18-t61
december 31-ig (7 munkanap) .

A nyari es teli szabadsagot kovetoen a rendeles a megszokott rend
ben folytat6dik.

A dontest kovetoen az intezmeny eleget tesz a tajekoztatasi kote
lezettsegeinek, ertesiti a lakossagot. haziorvosokat, iigyeletet, beteg
szalJitot, valamint megszervezi a helyettesitest a szokott partnerekkel.
(Siirgos esetben kozponti iigyelet. illetve a Rethy Pal K6rhaz Rendelo
intezete latja eI a feladatot)

A kepviselO- testiilet elfogadta~z Egeszsegiigyi Intezmeny szabad-
sagoIasi tervet a 2014 eyre. ' '

Koztemetok keritesepitese

Az elmult idoszakban ugy lakossagi kerelem, mint kepviselO ira
nyab61 is erkezett a koztemetok bekeritesere vonatkozo igeny. Mind
azonaltal, hogy sajnos evrol-evre egyre t6bb lopas tortenik, a temeto
tulajdonosanak feladata a kegyeleti meltosag orzese, aminek resze, a
kerites, va&y elO soveny telepitese. Mivel a temeto teriilete "kiilonle
ges teriilet: vedelme a vagyonvedelmen tul kiterjed a temetoi rend,
temetoi erkolcs vedelmere is, amely specialis orzesi kotelezettseget te
remt. A temetok veszelyeztetett objektumnak tekinthetok, es a felelos
seg mindenert az orzesre kotelezette. Nem veletlen tehat, hogy szinte
minden temetonek van kotelezoen betartand6 rendje, aminek resze a
ilyitva tartas is.

A beruhazas megval6sitasa erdekeben ajanlatok lettek bekerve,
amelyek tobbfele muszaki tartalommal birnak.

A felhivasra egy ajanlat erkezett a Gyomaszolg Ipari Parkt61, mely
nek osszege osszesen: 3.721.925 Ft.

Ugyan, mar az elmult evekben is felmerli\t az igeny (a torvenyi ko
telezettsegen tul) a beruhazas megval6sitasara. ennek ellenere a 2014.
eyre sem lett a koltsegvetesben erre elkiilonitve forras. Ket bizottsag is
targyalta az eloterjesztest, mely szerint a Penziigyi, Gazdasagi, Turiszti
kai, Ellenorzo, es Kozbeszerzesi Bizottsag nem tamogatta a koztemetok
korbekeriteset, a Varosfenntart6, Kornyezetvedelmi es Mezogazdasagi
Bizottsag pedig annak elhalasztasat javasolja, mivel a kes6bbiekben a
TOP-ban elkiilOnitett 70 milli6 forintb61 patinasabb kerites keszitesere
lesz lehetoseg.

A kepviselo-testiileti iilesen nem szliletett dontes a velemenykli
lOnbsegek miatt, ezert augusztusban ujra napirendre tlizi az eloterjesz
test.

Gyomai K6ztemet6 Endr6di Koztemet6
Teljes hossz: 1050 m (2db. 6 mete- Teljes hossz: 1110 m (l db. 6 mete-
res ketszarnyas zarhato nagykapu) res ketszarnyas zarhat6 nagykaptl)
150 cm-es drotfonat kerites 150 cm-es drotfonat kerites
240 cm-es betonoszlop 240 cm-es betonoszlop

..
t.-l~~'''I'''''c''c''''' .•. -.

2499,3
Fowls (M Ft)

Operativ Program azOP aranya
a teljes

tamogatashoz
keoest (%)

Teriiletfeilesztesi OP (TOP) 16.15%
Gazd. Feil.-i Innovaci6s OP (GINOP) 39.40%
VersenvkeDes KozeD-Ma2:varorsza2:i OP (VEKOP) c 3.55%
Emberi ErOforras Feil. OP. (EFOP) 10.94%
Kornyezeti es Energetikai Hatekonysagi OP 14.77%
(KEHOP)
Inte2:ralt Kozlekedesfeil. OP (IKOP) 13.69%
Koordinaci6s OP (KOP) 1.50%
Osszesen: 100%

A Kepviselo-testiilet soron kovetkezo iileset 2014. junius 26-an 14
6nira hivta ossze a polgarmester, 28 napirendi pont megtargyalasa cel
jab61. E16tte, junius 12-en rendkiviili iiles osszehivasara is sor keriilt.
mivel ketto napirendi pont eseteben dontest kellett hoznL

Az EU koltsegvetesi idoszakai het evet foglalnak magukba es a fej
lesztesi programokat minden tagallamnak egyenileg is ki kell dolgoz
nia a meghatarozott celok es iranyelvek alapjan. A kormanyunk altai
kidolgozott Operativ Program (OP) teljesen megreformalja az EU-s
penzek lehivasanak rendszeret, igy a 2014-2020-as idoszak leginkabb
tamogatott celkituzese a gazdasagfejlesztes.

A telepiilesek szempontjab61 i~en jelentos valt9zas, a Regionalis
Operativ Program (ROP) helyebe lepoTOP program, amelynek nagy
elonye, hogya helyi szerep16kon alaful6 a tervezes, illetve sokkal ki
szamithat6bb a programozas is.

Elosztasa:

A becsiilt fejlesztesi forras a telepiiJesek lakossagszama alapjan
keriilt felosztasra ugy, hogy a ket nagy telepiiles gesztuskent a ra jut6
forras 2 %-ar61Iemondott a harom kistelepiiles javara.

2014 majus 6-an megjelent kormanyhatarozat szerint a fejlesztesi
forrasok at lettek dolgozva kistersegi szintrol jarasi szintre, mely sze
rint Gyomaendrod Jaras 1.5932 milliard forintot kapott. Az egy fOre
eso forras 65 236 Ft. Ebbol az osszegbol a lakossag szamat figyelembe
veve varosunknak 900219974 Ft jut fejlesztesekre, mert a lemondas
osszege a kistelepiilesek javara 18371836 Ft.-ot tesz ki.

A projekt tartalmat tekintve, (bar hosszas vita elOzte meg) nem si
keriilt egyezsegre jutni a kepviseloknek a rendkiviili iilesen, igy a sza
vazas vegiil is ervenytelen lett.

Hasonl6 sorsra jutott a kovetkezo napirendi pont is, amely a helyi
gazdasagi program elkesziteset celozta meg. A kepviselok tul koltse
gesnek talaltak a terv elkeszitteteset, valamint nem kivantak vele iranyt
mutatni a kovetkezo ciklus kepviseloinek sem.

2014. junius 26-iki soran kovetkezo iiles tartalmabol:

6vodak nyari nyitva tartasa
A kozhasznu tarsasagok fenntartasaban mukodo 6vodak nya

ri nyitva tartasa, illetve sziineteltetese az a\abbiak szerintalakul a
2013/2014-as tanevben:

Ovoda Nyitva tartas Helyettesito ov.oda
sziinetel

Vasarteri julius 14-tol Az 6voda nyitva tartasa reszleges,
Szivarvany augusztus 1-ig ezen ido alatt igeny szerint
ovoda feliigyeletet biztositanak az

intezmenven beliil
Selyem uti augusztus Az 6voda nyitva tartasa reszleges,
Gyermekliget 4-taI20-ig ezen ida alatt is tudja fogadni
Ovoda azon szli!ok ~yermekeit, akik nem

tudjak mego dani a feliigyeletet az
intezmenven bellil
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GYOMAENDRODON, Tamasi Aron 13 sz. alatti haz elad6. Erdek
IOdni: 06 30-705-1257 szamon lehet.

Gyoman, a Vasarteri lak6telepen egyszabas foldszinti lalds elad6.
AI' megegyezes szerint! Telefonszam: 0620/376-4567

kpe.hu

Hatarszemle.Gyomaendrodon

Kedves Olvasok! A nyari szabadsagolasok miatt az au
gusztusi szam elOrelathatolag nemi kesessel jelenik meg. Szi
ves megertesiiket koszonjiik.

"Panem nostrum
da nobis hodie!"
"Add meg nekiink rna
a minden napi kenye
riinket!" Varfi Andras
polgarmester vezete
sevel Gyomaendrod
onkormanyzati kep
viseloi a gazdakkal
egyiitt aratas elotti
hatarszemlet tartottak.
Gyomaendrod varos
nagy szerencseje, hogy

olyan polgarmestere van, aki nem csak szereti, de ismeri, es erti
is a mezogazdasagot. A varos tortenelmi multja es jelene a me
zogazdasaghoz kot6dik, hiszen az emberek nagy resze kon\.bban
is es jelenleg is vagy a mezogazdasagb6l el, vagy abban kiegeszi
to tevekenyseget folytat.

A terv, amit Gyomaendr6d yaros onkormanyzata az bntozes
teriileten meg akar val6sitani, atfog6, nagyszerii es szakszeru. A
tersegi bntozesi mintaprogram 3500 hektar teriileten tenne biz
tonsagossa a mezogazdasagi termelest. Varfi Andras polgarmes
ter ur elmondta, hogy az ontozesi elkepzelesek megval6sitasar61
nem fognak lemondani. Ugyanakkor meg kellett allapitani azt
is, hogy az enyhe tel kbvetkezteben a mezei pocok tbbb bekes
megyei tablaban tllizottan elszaporodott, es nem vart m6don
megdezsmalta a termest, helyenkent jelentos karokat okozva.
Ez a jelenseg arra figyelmezteti a gazdaIkod6kat, hogy az enyhe
teleket koveto tavaszokon fokozott figyelemmel kell megszer
vezni a szant6foldi novenyvecielmet. A jegkarelharitas is komoly
feladat. Az aratas kezdetekor, az Vr napja k6riil gyakori a jegve
szely, de az iden eddig ez nem Slljtott Ie a foldekre.

Czank Gabor piebanos ur Mark konyveb6l idezte a Szent
Evangeliumot a magvetesrol. Majd az "Uram Jezus legy vellink,
mi egyetlen ororniink. .. :' dallama csendiilt fel, es az uj termes
megaIdasaval fejez6dott be .a hatarszemle az Atya a Fiu es a
SzentleIek aldasaval.

Hirek innen-onnan es hazunk tajar61
Megkezdodott Gyomaendrod turisztikai fejlesztese

Vni6s tamogatassal megkezdodott Gyomaendrod eddigi legna
gyobb turisztikai fejlesztese, amely a "Lelekkel a Korosok menten" dm
mel a zarandokturizmusra es a Koros okol6giajara eptil.

Gyomaendro,d yaros Onkormanyzata 459 milli6 Ft tamogatast
nyert e celra az Vj Szechenyi terv kereteben - tudtuk meg az oromhirt
junius 13-an az endrodi Nephazban tartott sajt6tajekoztat6n.

A "Lelekkel a Korosok menten" dmu palyazat a varos orszagosan
egyedtihill6 termeszeti es kulturalis ertekeinek kihasznalasaval. a zarandok
turizmus hagyomanyteremtesevel, az okoturizmus bevonasaval egy olyan
GyomaendrOdot Mfog6 komplex turisztikai fejlesztesi programot tuzott ki
celu!, ami nem esak a yaros turisztikai fejlodeset inditja meg, hanem hosz
szutavon a gazdasagi fellendtilest is megalapozhatja.

A paIyazati program fejlesztesi elkepzelesei, Gyomaendrodot egyse
ges egeszkent kezeli, a yaros teljes tertiletet atfogja, melyet harbm temakor
kore esoportositanak:

Vallasi turizmus fejlesztes reszekent a Szent Antal Zarandokhaz az
Endrodi Nephaz udvan\n talaIhat6 elhagyatott eptilet Malakitasaval 21 fO
elszalh\soh\sara lesz alkalmas. Gyomaendrodrol 20l2-ben elso alkalom
mal indult a Szent Laszl6 zanindoklat Nagyvaradra a K6rosok gatjain. A
zarandokutat a szervezok kes6bbiekben Zagnibb61 szeretnek inditani, igy
a Gyomaendr6don megval6sitand6 zarandok szallashely fontos allomasa
lesz a tobb orszagon Mivelo zarandoklatnak.

A Hantoskerti-holtagon az Erzsebet ligetet a varoskozponttal ossze
kot6 gyalogos hid helyen egy ujonnan epitett fahid kesztil a gyalogosok es
kerekparosok szamara, mely nyitott galeriaja reven resze lesz a tanosveny
nek. A hid fO eleme a Szent LaszI6-szabor. A hid diszkivilagitasa napele
mes LED-sorral kesztil. A nyari idoszakban, nagy melegben vizpermetezo
berendezes biztositja a hus1test aiMogat6k szamara. Itt a holtag partjan
alakfljak ki a Szent Laszl6 szabadido- es kulturalis parkot, amely egyben
az Erzsebet ligeti tanosveny kiindul6pontja is. Itt kesztil el majd a vizre be
nyul6 kiaHit6ter pihenokkel, amely a yaros kulturalis es vallasi ertekeinek
bemutatasara szolgal6 helyszin lesz.

Tortenelmi es kultun\lis orokseg turisztikai hasznositasa kereteben a
vallasi turizmushoz kapesol6d6an a Szent Antal kenyerstit6 haz eredeti aI
lapotaban torten6 helyreallJtasa. A Szent Antal kenyerenek stit6haza olyan
kultun\lis emlek, mely a regi6nkban, s talan hazankban is egyedinek ne
vezheto. A Szent Antal kenyerehez kotodo szakasok, a szegenyek segitese
korunkban is fontos, ezert a 21. szazad elejen ujra viragzasnak indulhat a
kultusz, s remeljtik lelkisege segit hitet vesztett tarsadalmunk magara ta
lahisaban.

A Szent Antal haz jelujftas utcln

Okoturisztikai eelll fejleszteskent a palyazati program soran a gyomai
varosreszben, a )6kai utcaban a volt altaJanos iskola eptiletben kialakitjak a
Koros Latogat6kozpontot, ahol a kiaIHt6terben a viz kapja a fOszerepet az
"Az esoesepptol a Korosig" temakorben. Az elsodleges eel, hogy felhivjak
a figyelmet a foldon egyre fogy6 vii rendkivtili fontossagara. Az eptilet ud
varan biopiaeot alakitanak ki, ahol a helyi kistermelok aruit vasarolhatjak
meg a turistak. A pihenest es a gyermekek kellemes idotolteset az udvaron
kialakitbtt arnyeko16kkal ellatott zold kornyezetben pihenohelyek es jM
sz6ter biztositja. Az udvar kisebb ismeretterjeszto, sz6rakoztat6 rendez
venyeknek is helyet biztosit. A projekt masik attrakci6ja a Barka Latogat6
kozpont nevet viseli. Az uj epitesu bemutat6kozpont az endrodi reszen, a
Templom- zugi holtag partjan kap helyet.

A Koros halaszati hagyomanyainak bemutatasa mellett a IMogat6k a
modern ismerelatadas eszkozeivel eImenyszeruen sajatithatjak el az oko
16giai gondolkodast, kiemelt figyelmet forditva a kornyezetvedelem es a
termeszetvedelem fontossagara. A latogat6kozpont udvaran kialakitott ke
reng6ben szabadteri kiaIlitas, eletnagysagu pakasz tanya, valamint gaszt
ron6miai sarok is helyet kap. Mindket eptilet a beepitett megujul6 energi-

Gyomaendr6don Uzemorvosi (foglalkozas-egeszsegtigyi eHatast)
valla10k! Rendcles helye: Gyoma Rendelointezet Rendeles ideje: Szer
dankent 8-12 6raig. Elozetes bejelentkezes: 30/9850-816-os telefonsza
mon sztikseges. Dr Hunya Sarolta foglalkozas-egeszsegtigyi szakorvos

aknak koszonhetoen onfenntart6
lesz, igy hozzajarul a fenntarthat6
turizmus kialakitasahoz.

A hid masik oldalan kertil
kialakitasra Erzsebet Iigeii tanos
venyes 15m magas kilat6 setauttal
fent a lombkorona magassagaban,
mely a regi6ban egyedi, uj teeh
nol6giak, es interaktiv szemlel
teto eszkozok reven mutatja be
a tenneszet ertekeit, biztositja a
szabadido elmenyszeru eltolteset,
az onall6 aktiv ismeretszerzest a
latogat6k szamara.
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Zarandoklat a iu.myai Szent Laszi6-templom bucsujara

Tizen mondtunk igent Dr. Szonda Istvan felhivasara 2014.junius 21
en, arra a zarandoklatra, melynek celja a hunyai Szent Laszl6-templom
bucsuja volt. Szombat reggel 6t 6ra el6tt nehany perccel 6sszeallt a kis
csapat, melynek resztvev6i vallaltak a megk6zelft61eg husz kilometeres
tavolsag gyalogszerrel t6rten6 megtetelet. Czank Gabor atya vezetesevel
indultunk az endr6di Szent Imre-templomt61, hogy erintve az ut menten
allitott kereszteket, emlekezzOnk el6kre es elhunytakra, imadkozzunk
maiakert es regiekert. A Nepomuki Szent Janos-szobor, Szuj6 kereszt,
a Kalvaria maradvanyai, Harnos kereszt, Szent Imre iskola keresztje,
Kisperesi kereszt, Dinya kereszt es a regi hunyai ut Timar keresztje el6tt
alltunk meg, s id6ztOnk egy-egy ima erejeig.A Harnos keresztnel meg
lepetes vart, hiszen Harnos Vince es felesege, Bula Ilona invitaltak finom
pog,ksara, szendvicsekre, sziver6sft6 innival6ra. I<isunokajuk keresztel6
jenek napjan is fontosnak tart6ttak fogadasunkat a csalad keresztjenel,
es szakftottak id6t, energiat, hogy megvendegeljenek bennOnket. A ked
yes hazaspar meleg szereteteert igy ut61ag is halas k6sz6netet mondok
valamennyi6nk neveben.

EI6bb a kisse huv6s reggelben, majd a felkel6 nap melenget6 sugara
inat k6zeledtOnk Hunyahoz.

Maga a zarandoklat, egy-egy vallasi jelent6segu zarandokhely felke
resese - adott esetben a templom bucsuja - testet-Ielket er6sit6 "utazas"
is egyben, amikor a cel elerese mellett fontos, az ut alatti tapasztalas, az
istenkapcsolat elmelyitese. A hosszabb utakon (peldaul Nagyvaradral, de
ezen (l nehany 6ran keresztOl is olyan elmenyt kaphatunk, melyben k6ze
lebb juthatunk embertarsainkhoz, a termeszethez es nem utols6sorban
a J6istenhez. A kezdeti beszelgetesek - a kilometerek n6vekedesenek
aranyaban - csendesednek. Ez t6rtent Hunya hatarahoz erve, amikor mi
is kisse porosan, atmelegedve, szukszavubban emelgettOk labainkat. Fel
tiz k6rOIlattuk meg a templom tornyat, uticelunkat. Ivanyi Laszl6 atya es
a gyOIekez6 hivek k6z01 nehanyan elenk j6ttek, majd bekfsMek a temp
lomba, ahol a Boldogasszony Anyank eleneklese utan nem sokkal meg
kezd6d6tt a szentmise. Nagy R6bert magyarbanhegyesi plebanos - az
Onnep f6papja - elmelkedeseben Szent Laszl6 eletszentseger61 beszelt,
hangsulyozva a generaci6k parbeszedenek fontossagat, nemzedekek tu
dasanak athagyomanyoz6dasat.

K6rmenettel, majd szeretetvendegseggel ert veget az Onnep, A
templomkert lombos fai alatt hazaiak es vendegek, rokonok, csaladta
gok, helyiek es zarandokok talalkoztak, beszelgettek.

E rendhagy6, de hagyomanyt teremt6 zarandoklat vegen elbucsuz
tunk es k6sz6netet mondtunk a szerevez6knek, a hatterben jelen lev6,

Endrodihid
Itt szi.ilettem, endrodi vagyok.
Sziileim is itt eltek, s a nagyok...
M:h volt hid a Harmas-Koroson
muvelni a foldetatjartunk kozosen.

A tehen, a Terka hidon ment csordaba,
delutan vartuk a hid labanal csoportba.
Regi kedves gyermekkori emlek
sokszor visszater mint jelkep...

Olvastam a Kalman bacsir61 irt konyvben,
akkor-tajt csak komppal jartak, s nem konnyen ...
A hid felepiilt 1914-ben az itt lak6k oromere,
megkezdte feladatat, hogy osszekosson vegre.

Most pompas formaban megujult a hid.
Az itthoniak oriiltek, iinnepeltek, volt aId sirt.
Meghat6 iinnepsegsorozaton adtak at,
megtartottak, aldassal a nevad6jat. ..

Szep komoly, eros hid vidd a sok utast
ideatr6l oda, onnan ideatra, s ne kutasd
mi celb6l jonnek-mennek az Emberek,
szeresd oket, segitsd, hogy boldogok legyenek...

IstenaIdasa legyen e hidon orokk~

biiszke vagyok, hogy ez az ENDRODIEKE!
Tedd a dolgod evszazadokig szepen,
segitsd az utanunk jovok eletet, mint regen ...

Vecses, 2014. junius 7.
irta: Benke Maria

csendes, de annallelkesebb segit6knek.
Hillat adtunk, hogy e napon szep tapasztalatokkal gazdagodhattunk.

Po/any; Eva
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Befejezes:
Konyorogjiink! SZlizanyank! A Szent Wr Anyja! Vegyel korbe

minl~et Szent Fiad WreveJ, epits vedOfalat Szent Fiad Yerebol ko
renk, hogy ezen a Szent Falon ne tudjon athatolni a gonosz semmi
fCle tamadasa. Szent Fiad Yere avjon, vedjen, 6rizzen a jobb idok
erkezeseig. Amen.

Jezus Szent Yerenek rozsafiizere
A rozsafUzer 7-szer 7 fekete szemet tartalmaz, mint a Hetfajdal-

mas Olvaso.
Bevezetes:
Hiszekegy... Miatyank... Ddvozlegy (3-szor) ...
Udvozlegy titkok:
1. akinek Szent Vere ertunk kiserkedt.
2. akinek Szent Wre ertunk elfolyt.
3. akinek Szent Wre ertiink kiomlott.

Sarl6s Boldogasszony
Szent Tamas apostol
Portugaliai Szent Erzsebet
~accaria Szent Antal aldoz6pap
Evkozi 14.vasarnap
Zhao Rong Szent Agoston aldoz6pap vertantl
~zent Benedek apat, Eur6pa fOvedoszentje
Evkozi 15.vasarnap
Lellisi SzentKamill aIdoz6pap
Szent Bonaventura piisp6k es egyhaztanit6
Karmel-hegyi Boldogasszony
Szent Zoerard-Andras es Benedek remetek
~zent Hedvig kiralyno
Evkozi16.vasamap
Brindisi Szent Lorine aldozopap, egyhaztanito
Szent Maria Magdolna .
Szent Brigitta szerzetesn6, Europa tarsved6szentje
Arpad-hazi Szent Kinga szuz es szerzetesn6
Szent Jakab apostol
Szent Joakim es Szent Anna, SZLiz Maria sziilei
Evkozi 17. vasamap
Szent Marta
AranyszavU (KrizoI6g) Szent Peter piisp6k
Loyolai Szent Ignae aldoz6pap

2. szerda:
3. csiit6rtok:
4. pentek:
5. szombat:
6. vasamap:
9. szerda:

11. pentek:
13. vasamap:
14. hetfo:
15. kedd:
16. szerda:
17. cstitortok:
18. pentek:
20. vasamap:
21. hetfO:
22. kedd:
23. szerda:
24. csiitortok:
25. pentek:
26. szombat:
27. vasamap:
29. kedd:
30. szerda:
31. cstitortok:

Hetedek:
Miatyank... Ddvozlegy (7-szer) ... Dicsoseg...
Udvozlegy titlcok:
1. akinek Szent Vere a korulmeteleskor kiserkedt.
2. akinek Szent Wrc az elfogattatas ejszakajan a kinzasok

kovetkezteben kiserkedt.
3. akinek Szent Yere a megostorozaskor kifolyt.
4. akinek Szent Wre a tovissel valo megkoronazaskor kifolyt.
5. akinek Szent Wre a kereszt hordozasakor vallsebebol kifolyt.
6. akinek Szent Wre a keresztre szegezeskor a foldre omlott.
7. akinek Szent Yere Szivenek atdOfesekor a foldre omlotI.

to olakjat rajzolta ki; de Szent Yer kegyhely van Magyarorszagon is,
a Baranya megyei Balan, ahol a szcntostyan veres csoppek jelentek
meg. Itt julius elso vasarnapjan, 0 Szent Ver iinnepen tartanak nag)'
zarandoklatot.

A Szent Vel' tisztelete arra tdnit bennunJ<et, hogy becsuljiik
meg Jezlls ertunk hozott venildozatat. Becsuljuk meg azt, hogy
annyira szeretett benni.inket, hogy nem sajnalta a veret ontani,
az cletet felaIdozni erettunk. Es igazan megbecsiilni akkor tudjllk
ezt a nagy szeretetet, ha hiteles, imadsagos kereszteny eletunkkel
meltokka vaIunk Jezus barc\tsagara... Jlllius Mnap legyen j6 alb
10m arra, hogy Jezus Ven~t kLilonosen is tiszteleti.ink kozpontjaba
allitsuk. Nzus Szent verene" littiniaja megtalalhato a "Hozsanna"
imakonyvben, a Lit<iniak kozott.

Az ev legforrobb ho
napjc\t, jlllillSt, katolilclls
Anyaszentegyhazllnk Je
ZLlS Szent Verenek szente
li. Sok egyhazkozsegben
il)'cnkor naponta elim,id
kozzalc a JezlIs Wre Lita
n:iat, es egyeb engesztelo
ajtatossagokat tartanak az
ertunk kiontott Szent Wr
tiszte!etere. De honnan
is szarmazik a Szent Ver
tisztelete Egyhazllnkban?
Elsosorban Isten szava, a
Szentinis az alapja:

"A testem llgyanis
. valosagos etel, s a verem
val6sagos ita1. Aki eszi az
en testemet es issza az en
veremet, az benncm ma
rad, en meg benne:' (/,n

ze t Ver ll""".IUl.apja

A plebanos szahadsaga miatt jl'tliUS 2. es 3. heteben nincseriek
hetkoznapi misek se Endl'odon, sem Gyoman.

6,55-56)
"Nem a bakok vag)' borjak vereve!, hanem sajat verevellepett be

eg)'szer s mindenkorra a szenteIybe, es ()r6k megvaltast szerzett. Ea
llgyanis a bakok es bik<ik vere meg az iiszo hamva a tisztc\talanokra
hintve kLi!s6leg tisztava teszi oket, mennyivel inkabb megtisztitja
le!kiismeretiinket a holt cselekedetektolKrisztus vere, aki az orok
Lekk altaI sajat magc\t adta tiszta aldozatul az Istennek, hogy az elo
Istennek szolgaljllnk. Ezert a llj szovetseg kozvetitoje." (Zsid 9,12
150)

,,(. .. ) ti Sion hcgyehez jarllltatok, az do Isten varosahoz, a
mennyei JcrllzsaIemhez, az angyalok ezreihez, az egben szamon
tartott elsosziiJottek i.innepi sokadalnuihoz es g)'i.ilekezetehez,
mindnyajunk birajahoz, az Istcnhez, a tokeletes igazak lelkeihez, az
llj szovetseg ]Cbzvetit6jehez, Jezushoz, a rank huIl6 verhez, amcly
hathat6sabban kialt, mint Abele:' (Zsid 12,18-24)

Masreszt pedig Egyhazunk ketezer eves tortenete sonin tobb
olyan csodas jelenseg, eucharisztikllS csoda tamasztotta ala a Szent
Ver kllltusz<it, amelY ma is b{ttorit minket, mai keresztenyeket, hogy
Jezus Szent veret kulonlegcs tiszteletunkkel vegyiik koriH. Ezen
csodas esemenyck saran az atvc\ltoztataskor a bor valosagos verre
valtozott a kcbclyben, vagy vercsoppek jelentek meg az c\tv{dtoz
tatott szentostyan, - igy adatott jel a Mennybol a ketclkedoknek az
euchadsztikus jelenlCt irant. Ilyen Szent Wr ereklyet oriznek a ne
metorszagi Walldiirn-ben, ohol az atvaltoztat<is utan az oltaron fel
borula kehelybol vcr folyt az 0ltal'kend6re, s a megfeszitettiDdvozi-

Endl'od
Vasarnap es iinnepnap: 9 es 19 ora,

hetkoznap csutortok kiveteIevel reggel fel 8

Hunya
A juliusi vasarnapokon 16 ora

hetlcoznap szerdan es szombaton rozsafiizer 18 orakor

Gyoma
Vasarnap es iinnepnap 11 ora,
kedden es penteken 18 6rakor
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lrim tekintelyes idos korban hunyt
el, Szent Anna es SzUz Maria kar
jaiban.

(Ivanyi Lasz16: 200 eves az
Endrodi Szent Imretemp10m

Fot6: Szent Anna az endrodi
temp10mb6l)

Szent Anna a banyaszok, haj6
sok, anyak, szillo anyak vedoszent
je. Szent Anna Szent Joakimmal
egyiitt a hazasmrsak vedoszentje
es segitoje.

K

~? olbalt f)?crkcf)?tl: ~6C?6 ~e?a .

Z A
a Boldogsagos SzUz Maria edesanxja

fumepe: jUlius 26.

A 2. szazadig visszameno ha
gyomany nevezi meg a Bo1dogsa
gos SzUz Maria szilleit: Annat es
Joakimot. Ez az tigy nevezett Ja
kab·osevangelium elbeszeli, hogy
mivelnem volt gyermeke, egy ferfi
megakadalyozta Anna fCijet, Joa
kimot az aldozat bemutatasaban.
A szegyent61 Joakim visszavonult.
Imava1, j6tekonykodassal, bojttel
kertek Istent a gyalazatuk e1vete
lere.

Sok kOl1l1y, keseriiseg es varako
zas utan szilletett meg gyermekiik,
Maria. A varva vart gyenneket ha
romeves koraban a temp10m szol
ga1atlira ajanlottak fei. Szent Joa-

2014, julius

Egyhazkozsegi vacsora Hu y'n

A hunyai egyhazk6zseg majus 31-en ismet megrendezte az im
mar hagyomanyosnak nevezhet6, tavaszvegi egyhazk6zsegi vacso
rajat a helyi Muvel6desi Otthonban.

A rendezveny elejen Ivanyi Laszl6 tb. kanonok, plebanos es Pe
tenyi Szilardne polgarmester k6sz6nt6tte a megjelenteket, mind
ketten kihangsulyoztak az ese'meny k6z6ssegepft6 jelleget. A k6
sz6nt6ket k6vet6en a hunyai Nyugdijasklub tagjai leptek szinpadra,
akik szinvonalas el6adassal 6rvendeztettek meg bennunket, szep
n6tak es szavalatok hangzottak el.

A musor vegere megf6tt az izletes birkap6rk6lt, amit ezutan fel
is szolgaltunk kedves vendegeinknek. Az etel nagy tetszest aratott,
Pinter Laszl6 gondnokunk ismet j6 munkat vegzett. A vacsora utan
tancra perdult a tarsasag, alig fertLink el a parketten, a zenet Ivanyi
Laszl6 es tarsa szolgaltatta.

Az est fenypontja a tombolasorsolas volt, ahol ertekes nyereme
nyek leltek gazdara. A sorsolas k6zben izgalmas es vicces jelenetek
szemtai1Ui lehettUnk, amelyek tovabb fokoztak j6 hangulatunkat. A
f6nyeremeny ismet egy el6 barany volt, melyert k6sz6netet mon
dunk a felajanl6knak, Ivanyi Mikl6snak es csaladjanak.

A tombola vegen meg eljartunk egy utols6 tancot, a zene ejjel
fel egykor hallgatott el.

A vacsora ismet elerte celjat: j6kedv, mulatsag, beszelgetesek,
viccel6desek stb. altai tovabb epult es er6s6d6tt k6z6ssegunk. Ez
uton mondok k6sz6netet az egyhazk6zsegi kepvisel6-testLiletnek
az esemeny megszervezeseert, az anyagi tamogat6knak felajanla
saikert, a vendegeknek pedig a reszvetelert. Adja Isten, hogy meg
sok ilyen nagyszeru esemeny resztvev6i lehessunk!

Hegedus Bence



"A zene az eletem"...
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Javore erettsegi, ez a Iegfontosabb. Aztan tovabb szeretnek ta
nulni, feisOfoku turisztikai, vendeglatas szakismeretet szerezni. No
es termeszetesen az enek-zenevel is tovabb kivanok foglalkozni,
hogy ha lehetosegem Iesz ra a megyehataron t(li is, netan orszago
san megismerhessenek.

- Ez egeszseges onbizalomra vall... Gyomaendr6d sok tehetseges,
sikeres embert adott mar az orszagnak, akik oregbitik a varos hirne
vet. Mit kivanhatunk? Legyen ezuttal is igy.

- Szepen enekelsz angolul is, hogy allsz a nyelvekkel, ami mar neI
kiilozhetetlen a mai vilagban, az uj Eur6paban az ervenyesiileshez?

Ovodat6l kezdve tizennegy eve tanulok angolul, az iden nyelv
vizsgaztal11. NemetiH is tanulok a gil11iben, es talan egyszer meg az
olasz nyelvre is jut idom. Szeretnem azt is megtanulni.

- Mi a kedvenc tantargyad, lirdek16desi korod?

Miiveszet, rajz. Az enek mellett sokat rajzolok is. Kedveneem
a faldrajz, emelt szintii faeit tanulok. No es a divat. .. Stylistkent is
segitek fiatalabb gyerekeket, akik keresik anmagukat, es ezzel anbi
zalmat adok nekik, iIletve erositem anbizalmukat.

Szeretem a gyerekeket, enekeltem, zongoraztam a kisebbeknek
karaesonyi miisorokban, gyermeknapokon.

- Milwr volt az elsa fellepesed, es mi tortent az6ta?

Harmadikban, nyoicevesen Szarvason. Aztan evente egy ket al
kalommal vallalati rendezvenyen, nyugdijas klub iinnepsegen.

A Karas TV farsangi, karacsonyi programjaban is szerepeltem,
a Halleluja-t enekeltem.

Kesobb versl11ond6 versenyeken es irodalmi szinpadon is sze
repeltem.

- Hallom, a mozgaskorlatozottak egyesiileten beliil foghllkozol ki
sebb gyerekekkel is?

Igen, szeretem a gyerekeket, amint mar emlitettel11, szeretek se
giteni masokon, az elesettebbeken. Edesanyam is tagjae szervezet
nek, igy keriHtem kapesolatba veliik.

- Iden az Adomanyozas napjan szervezett, gyiijtessel egybekotott
rendezvenyen is enekelteI... mi a tovabbi nyari program?

A j(mius vegi gazda napi rendezveny utan juliusban a eibere
gyermeknapon fogok enekelni, es van meg egy ket fellepes tervben,
de leginkabb garagorszagi nyaralasra kesziilak anyaval.

- Wgiil melyek a tcivolabbi tervek, kialakult mal; mi szeretnellen
ni?

v

- mondja,szeles mo
sollyal... miutan a XII.
Bograes N~pja rendez
venyen az OregszolOben
a lelkes kozonseg tap
sa kozepette hagyta el a
szinpadot, megalapozva a
hangulatot Magyar Rozsa
eloadasahoz.

- Hogyal1 kezdadott, mi6ta el1ekelsz? - kerdezem.

Talan mar az 6vodaban kezdodatt, szinj<itszassal, neptaneeal,
evekig taneoltam is, ma is szeretem a mozgast. Aztan nyoiceves ko
rOl11ban a Kiss Balint Altalanos Iskolaban kezdtem szolfezs 6rakat
es zongoraleekeket venni, het evig intenziven zongoraztam is.

Sokat kaszanhetek Halasz Valeria tanarnonek, a Kallai Fe
renc Miiveszeti Iskola fuvolatanaranak, illetve T6th Erika
operettenekesnek, akik esiszolt<ik enektudasol11. Berg Andrea pedig
a zongoratudasom fejlesztette.

No es anyanak, aid kiskoromt6l segit, nagy tamaszom ebben is,
mint ahogy mindenben.

Volt egy nagy beesi zongorank, azon sokat gyakoroltal11.

Kotormanne H6bel Zsuzsarol van sz6, aki Szarvason sziile
tett, 1981 ora d Gyomaendrodon, ma mar nyugdija~, es sajna
latosan 2005, ferje halala ota egyediilneveli Barbit. 0 is sikeres
iizletasszony volt, varrodar vezetett, ma is szep otletes dolgokat
van, igy a kreativitast, a szeperzeket, a tokeletesseg es a minoseg
iranti igenyt 0 tapIalta bele az ifj(l tehetsegbe.

Barboea - ahogy sokan
nevezik - talan egy kesob
bi eload6miiveszi nevet
mege10legezve neki - sza
mos helyi rendezvenyen

tiint fel az ut6bbi idoben, s egyre tobben dieserik egyedi szep
hangjat, tehetseget.

A Kner Imre Gimnazium harmadik evfolyamos tanul6javal
a Bograes fesztival alkalmaval beszdgetiink. Mar az ujabb be
mutatkozasara kesziil, ugyanis junius 29-en a Hosok teren az
iildozott magyar gazdak emlekere rendezett iinnepi miisol'ban
hallhatjuk ismet.

---------

GYOMAEND ODI I(RONIKA
- Civil sarok - Kotorman Barbi

8

Dr. Vmjr! Laszl6

Junius 7-en az bregsz616ben rendeztek
meg a XII. Bograes Napjat, a R6zsahegyi Alapft
vany szervezeseben.

A f6z6versenyre ket kateg6riaban lehetett
nevezni; paprikas krumpli es egyeb bogracsete
lek.

A zsuri Leh6czkine Tfmar Iren onkormany
zati kepvisel6 vezetesevel kbzel otven etelb61
valaszthatott a vegen.

Egesz nap szamos, jobbnal jobb program
sz6rakoztatta a kikapcsol6dni vagy6 kozonse
get, szinte megszakftas nelkul. Helyiek es meg
hfvott vendegmuveszek, kicsik es nagyok egy
arant felleptek. ATulipanos 6voda, a Rumba TSE
taneosai, Barb6ea, Cibere boh6c, Magyar R6zsa,
Nyugdfjas Klub enekkara, hogy esak nehanyat

emlftsek. Nekem szemely szerint a Nyugdfjas
Klub enekesei tetszettek legjobban. Megmutat
tak, van meg mit tanulni az id6sebbekt61.

Kozel hatszaz resztvev6 erezhette magat ki
tOn6en reggelt61 estig, kaztUk nem keyes tavol
el6 elszarmazott is, az Endr6diek Barati Korenek
hfvasara. J6 nehany varosi civil szervezet, egye
sulet is jelen volt, s kulan brom volt latni a na
gyon sok gyermeket, hisz 6k kepviselik a jbv6t.

Hogy ki nyert? Az vegul nem is volt fontos ...
sokan kaptak elismer6 oklevelet, kulondijat es
termeszetesen a szokasos els6 masodik harma

.' dik helyeket is kiosztottak, de val6jaban Gyo
l11aendr6d, s benne bregsz616 nyert ezzel a j6
hangulatu rende?vennyel.

Dr. Varju Laszlo
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Hegedus Zoltan versei \

Kis-Szabo

A Karas hoi tiszta, hoi zavaros vize,
Nyugalmas tiikre, jeUnk fodra,
Haragos hullama es gyilkos arvenye
Tanitottak engem.

Neveltek, hogy mindent es mindenkit
Ogy fogadjak el, amilyen.
Es ehhez nekem se nyugalmas tiikrat,
Se borit6 erat nem adott...
Inkabb csak fodrokat.

Es uszni tanitou.
Egyiitt az arral,
De - ujabban mar erzem 
Akar az ar ellen is.

(Mt 28,20)

A tudas szittijan at-atlesve,
keresem az okot es a celt,

s ahogy az evek mulasaval megall az ida,
egymasra csodalkozunk,

ram 6, Ra en.

E:z sem sikeriilt - rendel el eleve,
de mindenhat6 gyongeseget latva en megis

bUnasen bizok Benne.

Hiszen engem is megvaltottal,
szerelmem szemeben szolgaltal,
uztel, hogy keressem a napot,

uztel, hogy keressem a bunbcinatot.

Erdak aijan, foltos fenyben,
faluszelen - varosmelyen

alvaz alatt fekve,
utszeli pihes lianok szaraz agan,

metal meeting miliOben,
szereta sziv fullankjaban,

tiiztipr6 kazanyben:
az egesz lesipuskas eletben

vegig velem voltal,
figyeltel,

- es mar tudom 
segitetteL.

Csak hat...
a legnagyobb a legnehezebb!:

a szeretet.

Bunnel es csal6dassal szentelsz, Uram,
pedig lehetnek egyszeruen j6.

De a kepmas nem lehet mindjart Kepmas,
ezert kaptuk az Idot, es

talan ez lehet minden titkok nyitja is!

Pilinszky JanOS; Az egysz~rijek imaja
(Az lrodalmi oldal eikkehez, folytatas)

Qyakran halljuk, hogy az olvas6 egyszeru emberek kezebe val6,
azoknak az imadsaga. Mintha az egyszeruseg valami sajnalatos do
log lenne!

Pedig az igazsag epp ennek a forditottja. Epp ezert a legbonyo
lultabb intelligencia sem er sokat, ha magjaban nines ott a letek
egyszerusege, eletad6 ereje. Az egyszeruseget nemhogy ki kellene
nontin~; az egyszeruseg kell, hogy elettink legbensobb programja le
gyen. Erzekeny ereny ez, mint a foldben sztileto esira. Aki nezegetni
akarja, sot mutogatni, termOfoldjebol assa ki, s elpusztitja.

Ennyit az egyszerusegrol. De milyen [ehet akkor az "egyszeruek
imadsaga"! Valoban egyszeru, de egyszerusegeben - s epp abban 
melysegesen gazdag.

Van benne valami monot6nia, ez igaz, de milyen! Sz~meivel
sok mindent peldaz. Peldazza a pillanatok, az orak, az esztendok,
az ido mulasat, s "bilineseve!" az esztendok korforgasat is. Testve
rien egytitt Wktet a mi idonkkel, hUsegesen, ahogy nem veletlen,
hogy a husegesek szeretik talan legjobban. "Monotoniaja" a sziv
"monotoniaja", sa kolteszet ritmusaval rokon. Megis a hetkoznapok
megszentelesere nines alkalmasabb az imadsagnat, hiszen epp arra
valo, hogy szinte mindig mondhassuk. MegtestesitOje az .,imadkoz
zal es dolgozza!", sot az .,imadkozva eli" paranesanak. Aki szereti,
.annak szamara "monot6niaja" tiditobb a legtermekenyitobb esendes
esonel.

De az olvas6 megfelel az elet masik bensoseges titkanak, torve
nyenek is, hogy az egyszeri sokasodni kivan. Eleg a termeszetre gon
dolnunk, s beljebb egy lepessel: a szeretet pazarlasara. 5 ha mindezt
elfogadtuk es megszeretttik benne, akkor megajandekoztulajdon
keppeni tartalmaval, mely mintegy az emberibe agyazva kozvetiti
az istenit: az imadsag sZintjen azt a dramat, melya miszterium valo
sagszintjen a szentmiseben jatsz6dik Ie (napr61 napra, 6rarol orara a
foldi esztendok korforgasaban).

*

Panaszaink arulnak eI minket. Az eletre fokent ket panaszunk
van. Egyreszt, hogy una(mas, masreszt hogy nemegyszer e1visel
hetetlentil hanyatott es tragikus. Nos, ha szabad ezt mondanunk,
az olvaso egyszerre megszenteloje az "unalomnak" es a Jragedia
nak". Megvan a let harmoniajaba, esendjebe beavat6 ereje, mely
atszoheti legsztirkebb pereeinket is, de mukodhet forditva is, mint a
sebre rakott borogatas. Tragikus titkaival viszont epp hetkoznapjaink
fenyegetO kozonyebol kivan folrazni, vagy epp forditva: eleWnk dra
majaban a legnagyobb dramat kozveHtve fe/enk, siet segitsegtinkre
a hit, a remeny es a szeretet erejevel.

Bizony, nem egyszer feledkezunk meg rola, es sajnos, nem egy
szer veszitjtik el elettink soran. Pedig az "egyszeru szivek" szakadat
lanul mondjak ezt az "egyszeru imadsagot".

(Vj Ember, 1962. oktober 7.)

Tinedzser-kor

Jcirtuk az erdat es jartuk a mezot,
Es nelkiiliink nem kezdadatt el a bcil.
Arcunkr6l tiintettiik pattanast, szeplat,
S ... sssuhogott rajtunk a j6kedvu nadrag.
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Az idei unnepsegen Czank Gabor pleMnos a hfvek altai
hozott liliomokat megszentelte es a Szent Antal kenyeret is.
A megszentelt kenyeret szetosztottuk az Onnepseg resztve
v6inek. A Szent Antal sUt6haznai tartott megemlekezes utan
unnepelyes keretek kezett, indultak a hfv6k a Szarvasvegi
temet6be, ahol a felujftott kapolna Onnepi szent misejere
kerOlt sor. A temeW kapolnat Czank Gabor plebanos ve
zetesevel ujftottak meg, es Paduai Szent Antal tisztelete
re szenteltek ujra. A kapolna felujftasa segfti az ujranyitott
temet6 hasznalatat. A Szarvasvegi temetaben sokaig nem
engedelyeztek a hat6sagok a temetkezest, majd esak 2000
utan megindult valtozasok teMk leheWve, hogy a katolikus
egyhaz hasznalhassa a temeWjet. A nagyreszt hagyoma
nyos sfrjelekkel rendelkez6 temet6kert a regi falusi teme
Wk rendjet mutatja, ezert nagyon fontos ennek vedelme es
meg6rzese. A kapolna felujftasa es a holtak ved6szentje
kent is szamon tartott Paduai Szent Antal oltalmaba helye
zese elasegfti ennek a kulturalis erteknek a meg6rzeset.

VARO 0 I(

'Antal·· napen
Junius 13-an delel6tt az Endn'Sdi NepMz konfereneia egymasr61 val6 gondolkodas jegyeben, olyan programokat

termeben a "Lelekkel a Kbrbsbk menten"- Turisztikai fejlesz-· szerveznek, melyek segftik a telepOles raszorul6it. A Mz
tesek Gyomaendr6dbn a vallas es a f<brbs bkol6giaja tok- ba visszaepftik a sOWkemencet, ahol a hagyomanyos kelt
reben (DAOP-2.1.1 /J-12-2012-0007) efmu nyertes palyazat tesztak keszftesere tanftjak majd a fiatal haziasszonyokat es
projektnyit6 rendezvenyere kerOlt sor. A palyazat esaknem : az erdekl6d6ket. Ebben a kemeneeben sOtik majd meg az
felmilliardos tamogatast biztosft, a Gyomaendr6dbn meg- Onnephez kapesol6dva "szentantalkenyeret".
val6sul6 vallas- es bkoturisztikai fejleszteseknek. A vallas- I

turisztikai beruhazasoknak kbszbnhet6en jelenWs szamu
szakralis epftmeny is megujul varosunkban. Az Endr6di
NepMz udvaran all6 epuletb61 (egykori Szent Antal haz) 21
fer6helyes zarandokszallashelyet alakftanak ki. A kbzelben
lev6 Szent Antal kenyerenek sOtOMzat, pedig eredeti alla-
potoknak megfelel6en fogjak felujftani. .

A ma meg romos sOtOhaz el6tt, aznap delutan 17 6rMa
gyOlekeztek az emberek, hogy Paduai Szent Antal napjan, a
szegenyek es elesettek ved6szentjE'mek Onnepen, emlekez
zenek meg a szentr61 es arr61 az eszmer61, mely felepftette
ezt a hazat. A vallasi szertartast Czank Gabor plebanos ve
gezte, es jelen volt Ivanyi Laszl6 tb. kanonok, hunyai pleM
nos is.

Az Onnepseg kezdeten Szonda Istvan elmondta, hogy
hamarosan megujul a haz es a jbva evi Szent Antal-napot
mar az epulet ujjaszuletesevel fogjuk unnepelni. A sut6Mz
nemcsak szakralis helye lesz a telepulesnek, hanem az
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Halotti bucsuztat6 Gyomar61
1862"bol - II.

11

Kbireadja: Cs. Szab6 Istvan

Eletemben mindeg kedvelt testvereim!
Ti hozzatok sz61nak veg rebegeseim:
Csap6 Judith Kovacs Gergelynek bzvegye
Benedek, Imre Rebekanak hu ferje.
Lidia, Tandi Andrasnak elet parja
'Susanna, B. Kovats Gergely* hitves tarsa
Erzsebeth, Kovacs Ferencz elet parjaval
Hozzajok tartoz6 egesz csaladjaikkal. -
Ki ugy igazgatja a' sziv mozdulasat!
Mint a hempelygo viz jarasat, 's folyasat,
Ki tudja hany level ekesiti a' fat
Csak az mondhatja meg sZlvetek j6sagat. 
Ennyi j6sagot megMlalni ki birna?
Csak az, kinel felvan az egekben irva!
De Te mondad Uram! hogy aki abb61 ad
A' mivel bir, soha halatlan nem marad. 
Nekem nincsen semmim, miben eltemetnek
Azt sem nevezhetem tbbbe az enyimnek,
Fergeke az, a' mint magatok tudjatok
Aldasom is masnak szajab61 halljatok;
De egyeznek ezzel az en kereseim
Hallgassatok meg hat kedves testvereim;
Mi a' keseruseg soha ne tudjatok,
Mint harmat ugy szalljon az aldas reatok,
Nevelhessetek fel szivetek magzatjat
Hazatok ne hagyjon.Ogye fogyolt arval. 
Ha elertek egykor az elet hatarra
Emeltessetek fel menny boldogsagara. -
******
Busong6 hitvesem elo testverei
Ezekhez tartoz6 minden sziv verei:
Zs6fia, H. Kovacs Istvan** elet parja
Sara, Kupai Istvannak elet tarsa
Megboldogult Lajos testvere gyermeke
150vacs Lajos Molnar Zs6fianak ferje
Es Sara B. Molnar Istvan"* hu parjaval
Hozzajok tartoz6 minden rokonokkal. 
A' rokoni erzet, kbltson szeretet
Teheti boldogga fOldi eletOnket
Ezen draga kincset adtatok ti nekem
MeilyM arra kerem Atyam j6 Istenem,
Hogy r61atok soha el ne felejtkezzek
Hanem kegyelmevel veletek lakozzek. 
Foldi aldasiban boven reszeltessen
Ki mulastok utan az egbe vezessen. -
* * * * *
Szeretelt naszaim es nasz asszonyaim!
Ti hozzatok sz611nak bucsuz6 szavaim!
Szaniszlai Sandor Hajdu Zs6Mvai
Gecsei Janos hu nod Arany Saraval
Megb61dugult Szab6 J6zsefnek bzvegye
Szendrei Rebeka s minden szerelmese. 
Olah Istvan Marjai Juliannaval
V. Kovacs Mihaly nod Szab6 Rebekaval
A' foldi eletnek kbzbs sorsa szerent
P\ melly sirba temet gazdagot es szegenyt,
Az embernek igert eveket el erve
Szallok en most ala sirom fenekere. 
Azert j6 naszaim! nem kell most sirnotok
Sot Istenhez szalljon fel hala adastok. 
Hogy addig nyujtolta Isten eletemet
Mig felnevelheltem kedves gyermekeimet. 
Kiv~nom naszaim! mig tart itt palyatok
Az Ur szent aldasat szallitsa reatok. -
S vegre e muland6 fbldi szallas helyett
Adjon szentei kozt nektek egben helyel.
* * 'It * *
Kedves j6 vereim szeretelt rokonok;
Bucsuz6 szavammal ti hozzatok sz610k
Csap6 Gergely s nod Negyesi Zsuzsannaval
Csap6 Janos Galos Erzsebeth parjaval
Csap6 A. Istvan nod Gabor Erzsebethtel
Csap6 Sandor Batori Rebeka noddel

Csap6, Bir6, Kovacs nemzetseg tagjai
Tileket sz61lftnak bUcsuz6 szavai;
Annyi aldas szalljon e szep rokonsagra
Mennyi kivantatik igaz b6ldogsagra,
Bu felleg az elet eget ne ta~arja,

Messze tavolitsa el azt az Ur Karja,
Hogy foldi eltetek kellemes folyasa
Legyen a mennyei boldogsag kepmasa. -
****.
Eleteben mindeg szeretelt komai
Ti hozzatok sz61nak bucsuz6 szavai:
Gabor Janos Szaniszlai Rebekaval
Hozzajok tartoz6 egesz csaladjaval. 
Iste'nben boldogult Izs6 Janos parja
Bogar Erzsebeth es szereto csaladja
Es G. Bacsi Istvan szerelmeseiddel
E megboldogultnak veg aldasat vedd el. 
A' szent vallas kbtbtt kedvesim hozzatok
En valek ti nektek szereto komatok. 
Hiven szereltOk mi az eletben egymast
~iterjesztem tehat reatok az aldast. 
Eljetek boldogul, egesz haznepetek
Orombt j6 letet szerezzenek nektek. -
Ha pedig e foldbn vegzitek a palyat
Nyerjeteka mennyben brokos koronat. -
* * * * *
Kbzelrol es tavolr611evo rokonai
Titeket sz611it meg bucsuz6 szavaval
Kis Daniel neje Csavas Rebekaval, Balog
Andras Fekete Juliannaval, K. Csap6 Istvan
nod Szakacs Zsuzsannaval
Kbzelrol es tavolr61 kOlonbsen hiven szereto
Baratja Fekete Mihaly Bir6 Zsuzsanna parja,
Igaz baratsaggal vonz6dtunk egymashoz
Jussotok van teMt e vegso aldashoz. -
A sok j6sagM, mit ream halmozatok
Aldjon meg az Isten szereto Atyatok,
Aldjon meg lelki, testi bekesseggel
Egykoron pedig majd orok idvesseggel. 
Vegezetre aiok kik meg tiszteltetek
Emegb61dogultnak aldasat vegyetek:
J6 Istenem! aldd meg minden rokonimat
Baratimat s minden j6 akar6imal. 
61talmazd veszelytol, but61, s fajdalomt61,
E fOldi eletben leva sok viszalyt61. 
Derits rajok aldast hoz6 esztendoket
Ha boldogul toltik e fOldi idoket
Akkor majd emeld fel szenteid kbrebe
Reszeltessen a menny fo dicsosegebe. -
* * * * *
Vege mar bucsudnak, menned kell 6 halolt!
Menned, s elfoglalnod megasatott sirod,
Menj, mi elkiserOnk gyaszos sirhalmodhoz,
A tobb mar porra valt elhunyt rokonodhoz. 
Ki faradt testednek kivanjuk mindnyajan
Pihenjen csendesen a fbld bien lagyan. 
Hu leiked az egi jutalom honaban
VegnelkOl brvendjen Isten orszagaban.
1862. MMzius 25-en"

A halott bucsuztatasa a temetesi szertartas resze. Az udvaron
az egyhazi szertartas utan altalaban a kantortanit6 bucsuztatta el a
haloltat, az Mala koltblt en,ekkel. A h<;llolt neveben sz61al meg egyes
szam elso szemelyben. Ekes rigmusokban, eneksz6val. A dallam
ritkan sajat koltes,u, de legtbbbszor ismert egyhazi enek dallamara
volt alkalmazva. Eleteben szeretelt komai; a keresztkomak, vagyis
az oda-vissza ertelemben velt keresztszOlok. Az elhunyt Papp Zsig
mond anyai agi dednagyapja volt.

*B. Kovacs - B6dor Kovacs
** H. Kovacs - Haj6s Kovacs
*** B. Molnar - Beretty6 Molnar
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Veg t ' tala darug6-bajnoksag
Junius 7-en befejezadbtt a 2013-14.

evi Megyei I. osztalyu labdarug6-baj
noksag. A Gyomaendradi FC labdaru
g6i teljesftettek az ev elejen megfogal
mazott celt, magabiztosan megarizni a
Megyei I. osztalyu tagsagunkat. Az uj
bajnoki idenyre uj edzavel vagott neki
a feln6tt csapat. A jatekos allomanyban
is jelent6s valtozas tbrtent az el6z6 sze
zonhoz kepest, tbbben abbahagytak az

, aktiv jatekot, ill. munkahelyi es egyeb
~~elfoglaltsag miatt tavoztak a csapatt61.

"l>o<' Az erkezesi oldalon sajnos nem volt ek-
kora a mozgas, kevesebb rutinos jatekost sikerult igazolnunk a hi
anyz6k p6tlasara. A labdarug6csapatra is jellemz6, ami egyebkent
a varosra is, fiatal korosztalyok hianyoznak a sportb61 is videki vagy
kUlfbldi munkavallalas miatt. A bajnoksag 6szi szezonja nehezen in
dult a csapat szamara, mindez mar lathat6 volt a felkeszUles soran
is, hiszen nehezkesen alit ossze a garda. A szelOn kbzepere azonban
magara talaltak a jatekosok, osszeszoktak, megertettek egymast a
palyan, es elkezdtek a bajnoki pontok gyujteset. A menet kozben
betervezett pontokt61 mindossze harommal maradt el a csapat. A
gyenge kezdest fgy sikerult kijavftani a vegere. A hosszu teli szunet
sem volt gondtalan es zokken6mentes, ugyanis a nyarhoz hasonl6
an ismet tobb jatekos tavolOtt az egyesulett61. Volt, aki feleves tar
t6zkodas utan hagyta el az egyesuletet jobb fgeretek remenyeben.
Sajnos sajat nevelesu fiatalok is tavoztak, akiket nagyon sajnaltunk,
de az amatar sportnak ez egy sajatos helyzete. Az erkezesi oldalon
megint uj jatekosokkal kellett a tavoz6kat p6tolni, ujra kellett ismet
epfteni a csapatot. A tavasz hasonl6ra sikerult, mint az 6sz, volt egy
nagyon j6 sorozatunk is, masfel h6napig nem kaptunk ki merk6ze
sen.

A esapatok szezon vegi helyezesei:
Felnatt csapat:
10, Gyomaendr6di FC 30 merk, 9 gy6z. 8 dont. 13 ver. 61
69 35 pont

zott. Ekkor ugy tUnt, hogy el is d61t a pontok sorsa. A nehez hely
zetben leva vendegek azonban nem fgy gondoltak, a SZUnE!t utan
szaznyolcvan fokos fordulatot vett a merkOzes. A hazaiak, mint egy
"j6l1akott 6vodas'; ugy kezdtek a felid6t, a vendegek pedig mar a ne- .
gyedik percben szepftettek az elalv6 hazai vedelem mellett. A korai
talalat fellelkesftette a berenyieket, a hazigazdak viszont erthetet
len m6don megzavarodtak. A lejt6n pedig nem volt mega lias, a 70.
percre kiegyenlftett a Mez6bereny. Mar-mar mindenki azt a"teli fel
olt6t" emlegette. amikor a rutinos Werle talalata a regi kerekvagasba
helyezte a merk6zes menetet. Az utols6 tfz percben meg pr6balkoz
tak a vendegek, de mar nem volt atUt6er6 a tamadasaikban. Az els6
felid6ben nagyszeruen jatsz6, a masodikban kfnl6d6 hazaiak vegul
hoztak a kotelez6 gy6zelmet.

2014.06.07. T6tkoml6si TC - Gyomaendr6di FC 2: 1
G.:Toldi B.
lfi.: 3: 0 G.:--

A koml6si egyuttes ezen a merk6zesen az eleteert kuzdott, hi
szen csak gy6zelemmel es a mez6berenyi merk6zes szamara ked
vez6 alakulasa eseten maradhatott a Megyei I. osztalyban. E felfo
kolOtt hangulatban kezd6dbtt a merk6zes, mar a masodik percben
g61t ertek el a hazaiak, ami megadta az alaphangot a merk6zesnek,
miutan egy alapvonalr61 becenterezett labdat 10 meterr61 jutattak
a hal6ba. Tovabbra is a hazaiak iranyftottak a jatekot, helyzetek sora
maradt kihasznalatlanul, a felid6 lefujasa el6tti percben azonban
fejjel ismet a vendegek kapujaba juttattak a labdat. Az els6 felid6
ben igen kellemes ellenfelnek bilOnyult a gyomaendr6di csapat,
hiszen gyengen es elkepzeles nelkul jatszott, latszott rajta, hogy
szamara mar nines tetje a merk6zesnek. A szunet fordulatot hozott,
mert a masodik felid6ben atvette az iranyitast a vendegcsapat, tobb
lehet6seget alakftott ki a hazaiak kapuja el6tt. A koml6s kontrakb61
pr6balt veszelyeztetni, de az fgeretes lehet6segek kimaradtak. A fel
id6 kozepen a hazai jatekos kiallftasat kbvet6en kapuja ele szorult
az egylittes, meg inkabb izgalmassa valt a kozdelem, miutan a bu
csumeccset jatsz6 Toldi Balazs egy fejessel szepitett. Az utols6 husz
percben a hazai vedelem allta a gyomaendr6diek rohamait, a maso
dik kiallrtas utan vislOnt mar a szerencsere is szuksege volt ahhoz,
hogy megmentse a bennmaradast er6 gy6zelmet. A nagyobb aka
rattal kuzd6 T6tkoml6s az els6 felidei j6 jatekaval megerdemelten
tartotta otthon a bent maradast er6 harom pontot.

Fulop Zoltan

,O<XXX><X><XX><X><XX><X><XX><XX>O<><XX>O<><XX>O<><XX>O<><X><X>

A muveletlen ember szokasa
masokra panaszkodni, amikor 0
maga eselekszik helytelenul.

Ne kulso szepsegeddel tundo
kolj, hanem tetteid legyenek sze
pek.

Gazdagga csak a lelek teher.

Az biztositja a yaros fennmara
dasat, ha valamennyi polgara egy
aka raton van s nem szerez oromet
eJlensegeinel<.

Irigyseg az, ha valakinek bosz
szusagot okoz meg annak a j6 sorsa
is, aki megerdemli,

Amikor megkerdeztek Ariszto
teleszt6l, mi az, ami gyorsan eloreg
szik, igy valaszolt: a hata.

Nem az a boldogabb, akit a sze
renese minden kegyevel elhalmoz,
hanem az, aki semmiben sem szo
rulra.

Semmi mas foglalkozasb6l
nem szarmazik olyan athat6 es
nyomban jelentkezo bekeszeretet,
mint a foldmuvelesbol.

Aki j6l tigyel s mindent megert,
az tud esak lenni tetteiben 6vatos.

~~D/'O-4
Ember szamara nem terem na

gyobb kines, mint a gondos, j6zan
ertelem,

Az igazsag nem tur meg semmi
alnoksagot, nyfltan sz6l az embe
rekhez es eppen ezert nepszerutlen,

Ha j6l megy sorod. merteldetes
legy, balsorsban pedig okos.

U-19 esapat:
14, Gyomaendr6di FC 30 merk, 8 gy6z. 2 dont. 20 ver. 37
103 26 pont

Az utols6 bajnoki merk6zesek eredmenyei:

U- 16 csapat:
10. Gyomaendr6di FC 26 merk. 8 gy6z. 3 dont. 15 ver. 58-
83 27 pont

2014.05.31. Gyomaendr6di FC - Mez6berenyi FC 4: 3
G.: Zsfros P.(2), Werle T.(2)
lfi.: 1: 2 G.: Kiszely Mark

A talalkoz6 el6tt bucsuztattak el aGyomaendr6di Fe vezet6i es a
Barati Kor tagjai az aktfv jatekt61 visszavonul6 Toldi Balazst, aki tObb
mint ket evtizedes gazdag palyafutast zart Ie.

Az els6 felid6ben batran kezdtek a vendegek, tobbet kezde
menyeztek, de a hazaiak voltak a tervszerubbek. Kulonbsen a telen
Berenyb61 igazolt Zsfros akart bizonyftani egykori csapatanak, es ez
olyan j61 sikerult neki, hogy husz perc utan az 6 ket g61javal vezettek
a Koros-partiak. Meg fel 6ra sem telt el, amikor egy gyors ellenak
ci6t kovetaen a rutinos Werle lepett ki a ved6k kozul, es nem hiba-
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Osz/6csne Kati

dr. Macsari Judit

csutbrtbk 8-12, 13-17.
pentek 8-12, 13-18.
szombat 8-18.
vasarnap 9-12

nyitvatartas:
hetfo 8-12, 13-17.
kedd 8-12, 13-17.
szerda 8-12, 13-18.

Gyomaendrad, Fa ut 56/1 sz.

~......--f'I. Tovabbra is ~"
~l'Ik) sok szeretettel varjuk\.~~

jatekos kedvu ",!,

fogad6inkat es fogad6kedvu jatekosainkat!
#' #'o 0

menetelet elonyteIenUl befolyasol6 egyeb szervrendszereket erin
to szovodmenyekkel is jarhat. A vegtagok feszito felszinen, leg
gyakrabban a konyoknel a betegek 20-~0%-an,al a bar ~,Ia~t lll1.
rheumatoid csom6ktapinthat6k. A csomo eIfolyosodva a boron ke
resztUl a felsz&1re torhet, de sipolynyilasok vezethetnek az izuIetek
iiregebol vagya kornyezo nyalkatomlOkb61 is. Az ujjakon a kor?m
agy koriil ergyulladasra utal6 Iesiok jelenhetnek meg, a labszaron
megjeleno, szamos, apr6, pontszeru, voroses borelvaItozasok oka is
az arterias ergyulladas. A labszarfekelyek oka RA-ban aItaIaban ve~

nas elegtelenseg. A kez-es labujjak teruleten is kialakulhat~1ak apro
fekelyek, melyek oka arteriak emb61us vagy erelmeszesedes okoz:a
elzar6dasa. Ritkan az arteriak gyulladasa vesek, a belek, az agy, SZIV
verellatasnak karosodasahoz vezel. A betegeknel szteroid kezeles
nelkUl is sulyos csontritkulas alakul ki. a kezcsontok csonts(ir(ise
genek mereset a betegseg aktivitasanak koveteser~ is ajanlja,k. ~z
idegrendszeri szovodmenyekre jellemzoek az alagut vagy mas ne
yen kompresszi6s szindr6mak es a periferias idegek erintettsege.
Leggyakrabban a carpalis alaglll szindr6maval talalkozunk, mely
a csuk16iziileti oyulladas miatt a csuk!6izuleti csatornaban fut6
medianus nev(i i'deg nyomasa miatt alakul ki es az 1. harom kezujj
zsibbadasaval jar. A periferias idegek erintettsegere jeIlemzo a M
bakon es a kezeken kesztyli-es 20kniszeruen jelentkezo zsibbadas,
fajdalom. A tudo erintettsegere jeIlemzo a szaraz mellhartyagyulla
das. A mellkasrontgen feIvetelen a rheumatoid csom6khoz hasonl6
kerekarnyekok jelenhetnek meg, meIyeknek differencial diagnosz
tikai jelentosege is van. EIorehaladottabb betegseg a tudo alloma
nyaban a katOszovet felszaporodasaval jarhat, melyet nagyfelbon
tasLl CT vizsgaIattaI Iehet pontosan megitelni. Immunszuppressziv
kezeles alatt nedves meIlhartyagyuIladas es tudogyulladas alakuI
hat Id. Nem ritka a szivburok folyadekkepz6dessel jar6 gYllllada
sa sem. Szemeszeti szovodmenyek kozott meg kell emliteni a ma
sodlagos Sjorgen szindr6mat, meIy a szem szarazsagaval, csokkent
konnytermelesseI jar. KiaIakulhat a szem inhartyajanak gyulladasa.
A betegekneI elsosorban a h6naljarokban megnagyobbodott nyi
rokcsom6kat tapinthatunk, melyek szovettani kepe a betegsegre
nem specifikus, elsosorban verkepzo szervi betegsegektoI val6 eI
kulonites celjab6I erdemes biopsziat venni.

A betegek tobbsegeneI a k6rIefolyas hullamz6, spontan is resz
leges fellangoI6 es nyugv6 szakas20k vaItjak egymast, mikozben az
iZliletek fokozatosan karosodnak, fllnkci6juk romlik. A RA keze
lesenek celja a gyulladas es a fajdalom csok!zentesevel a betegseg
nyugv6 szakaszanak eIerese. a mozgasszervi funkci6k ~enntartas~,

a betegseg progresszi6janak megallitasa, beleertve az izuleteken Io
vuli szervi szavodmenyek megelozeset.

A biol6giai terapia az RA es mas iZLileti gyulladas kezeleseben
val6di attarest jelent, mert minden korabbi gy6gyszernel hate
konyabban kepes csak!zenteni a gyulladasos aktivitast, a porc- es
csontpusztuIast, ezaltal hOSSZll tavon fekezi az anat6miai progresz
szi6t, a betegseg elorehaladasat.

Fomis: Dr. Gomor Be/a: Klinikai Reumato/6gia Medicina Kiad6,
2005.

-Eg~sz~egrol~bC!tiegs.gr6~
I • I, . ... .., _ ,

A rheumatoid arthritis

Kedves O/vas6k! Ebben a reszben kezd6d6 cikksorozatomban
szeretnem Onokke/ jobban megismertetni a gyakrabban e/ofordu/6
reumato/6giai k6rkepek tiinettanat, diagnosztikajat es napjainkban

. ismert regebbi es ujabb ke/etii kezelesi m6dozatat.

A cikkemben szeretnem bemutatni a rheumatoid arthritis (ra
viditese: RA) nevii k6rkepet, mely ismeretlen eredet(i, kr6nikus
gyulladasos reumatol6giai m~gbetege~es. Eisosorba~ a~ izi.ilet~

ket tamadja meg es vezet lassu pusztulasukhoz, de ldonkent egyeb
szervrendszereket is erinthet.

A felnott lakossag kb.: 0,5-1%-a erintett. Az egyebkent jelleg
zetes elvaltozasokkal jar6 RA-ra vonatkoz6 egyertelmu bizonyite
kok csak 300-400 eyre visszamenoleg allnak rendelkezesre. A nok
veszelyeztetettebbek, kozottuk 2-3-s2Or gyaluabban fordulhat elo
a betegseg, mint a fediak koreben. A betegseg barmely eletkorban
elkezdodhel.

Az RA-ra altalaban a lappang6, sokizuleti gyulladasos erintett
seggel jar6 kezdet jellemzo, de ritkan indulhat egy vagy nehany izu
let lazzal kisert acut, hirtelen kezdodo gyuliadasavaJ. Neha hUon
bozo iZLiletek Mmeneti, nyomtalanul gy6gyul6 gyulladasaval jar6,
l1l1. palindrom rheumatismus jelentkezese el6zi meg kialakuhisat,
de az RA lehet a Still betegseg kifutasi lehetosege is.

LegelOszor a kezek ujjainak alap- ilL kozepso percei, es a
csuk16k vaInak szimmetrikusan duzzadtta, fajdalmassa. Az ujj
iZLiletek legvegso percei RA-ban megIdmeltek. A labakon is az
ujjalapizuletek erintettsege jellemzo. AkaI' tobb 6ran at tart6 reg
geli izuleti merevseg jellemzo, a betegek faradekonysagr61, i2Om
fajdaImakr61, hoemelkedesr61, izzadekonysagr61 szamolnak be. A
nagyobb iZLiletek erintettsege kesobb jelentkezik. Duzzanat,. nyo~

maserzekenyseg eszlelheto, felettuk a bar kisse melegebb tapmtatu
lehel. A hosszantart6 betegsegben az izuleti tok a lu6nikus gyulla
das miatt zsugorodik. az inak iZLilethez vis2Onyitott helyzete meg
valtozik es izuletekben tengelyiranYll elteressel jar6 deformitasok,
un. subluxatiok vagy "felficamok" alakulnak ki. A kezhMi izmok
sorvadnak, az okalkepzes, a fogas a gyulladas, majd az anat6miai
karosodasok kovetkezteben korlato2Otta valik. A csukl6iziilet ten
gelyenek az alkarhoz kepest tenyeri iranyli elterese alal~t,11 !.d, oldal
nezetben puskara tlizott bajonettre emlekeztet; a csuklolZuletek te
ruleten csontos asszenavesek alakuIhatnak ki. A csuk16 gyulladasat
a k:ezhMi feszito izmok gyulladasa kiseri, hosszas fennallasa a IV:-V
ujjak inanak szakadasat okozhatja. Az ujjak tenyeri felszinen fut6
h~jlita inak gyulladasa csom6kepzodessel jarhat, mely "pat~an6
ujjat" credmenyez. (A behajlitott u,ij aktivan nem, csak passzlvan
"pattann" egyenesithet6 ki.)

A konlokizulet kr6nikus gyulladasa es az izuleti tok zsugoro
,icisa ann~k hajlitott allapotaban val6 rogzLileset eredmenyezi. A
I.Jlizliletet alkot6 izmok egyes inaiban szakadasok jol1etnek letre,
1,0: i1zulet duzzanat alakul ki a deltaizom teruleten. Az inszakadasok
k".ctkezteben :1 kar felemelese veguI lehetetlenne valik. A csip6k
erll1tettsege R..'I.-ban vis20nylag ritkabb. A nagyizLiletek kozulleg
gyakrabban ,1 terdek gyulladasaval talalkozhatunk. Az iziileti folya
dek a kronlkus gyulladas miatt feIhalmoz6dik es a terdhajlatban
tapinthato f,iidalmas, nyomaserzekeny duzzanatot eredmenyez,
az l·ll). B,lker cystal. Regebb ata fenna1l6 gyulladas a terdizuletek
nluitott allapotban val6 rogzulesevel jar6 mozgaskorlatozottsagat,
is'tabill:1 lalasat eredmenyezi. A bokaizuletek is gyulladtta, fajdaI
mass,i \',ilnak, kesobb deformaI6dnak. A labon a labkozepcsontok
fejecsenek talpi iranyll elterese alakul ki, kalapacsujj deformitas jon
letre az I. lablljj alapperceben. A haIl6csontocskak osszecsontosod
hatnak, mely haIlascsokkenesseI jar, mas iZLiletek erintettsege miatt
rekedtseg es ragasi fajdaIom alakulhat ki. , .

Az RA nemcsak az izuIeteket erintheti, hanem a betegseg kl-



14 VAROSOHK 2014. julius

Valloln<iaok utkozbsn

Agysebesz t
6zsafilzer el

cs6KAY ANDRAs

doktort 42 evesen hivta meg a
J6isten, tert meg, es tert vissza
gyermekkori hitehez. A ferFi-, az
elmekozpontu tarsadaIom logi
kai valaszokat akar adni egy-egy
felmerOlo kerclesre, logikai uton
akar eljutni a megoldasokhoz,
Mindennapi eletOnkben is igy
van ez, a tudomany terOleten meg
inkabb.

A szfv megnyitasa, felemelese
Istenhez, az ima mar masfajta 1.1
tast eredmenyez. A szivOnkkel 1.1
tast. A ketto egyOttesen, egymast
kiegeszitve, erositve tudja megad
ni a j6 valaszokat.

Cs6kay Andrast 1998-ban az
telte ismertte, hogy kifejlesztett egy teehnikM "eralagut-teehnika"
neven a sulyos traumas agyduzzanas kezelesere. Lenyege, hogy a
koponyateto eltavolitasa utan az ereket egy alagUttal vedik meg az
elzar6dast61. Nemzetkozi hirO lett, s az az6ta eltelt evek alatt szOn
teIenUl bizonyitotta a magyar kreativitast. Azt, hogy itthoni kor
nyezetben, szuk anyagi es korlatozott teehnikai viszonyok kozott,
esekely tamogatottsag mellett is lehet kiemelkedot alkotni.

5 ebben - kereszteny orvoskent - nagy szerepet tulajdonit az
imanak a r6zsaruzernek. Isten tekintete alatt, ilIetve fel szemmel
mindig'Ra tekintve egyre melyUl kapesolata az VrraL ugyanakkor
erzelmi eIetenek gazdagodasaval valtozik onmagahoz, embertarsai
hoz val6 viszonya is. Naponta megtapasztalja, hogy a haldokl6kra,
a bonctermek elhunytjaira - lenyegeben sajat muland6sagara - esak
I(risztus szenvedesen, halalan es feltamadasan keresztOl szabad es
erdemes tekinteni. Hiteles gy6gyit6va esak akkor [ehet, ha a beteg
gel egyutterezve, nagy empatiavaL de a fajdalmaikat nem megtart
va, hanem felajanlva I<risztusnak at tudja adni azt. ,,'" tudatosan
felvenni a beteg szenvedeset, hogy megforgasson, motivaljon, es
aztan tovabbadhassam l<risztusnak"- mondja. A r6zsafuzer - orvo
si munkajaban kapott - aldasos hatasarol egy helyOtt ezt frta: "A
mateti ujitas, mely 0,1 mm-re fekezi a 0,4-0,8 mm-es elettani
kezremegest, melytol minden mikrosebesz szenved, termeszetesen
rozsaruzer imadsag kozben jutott az eszembe, es nem akkor, ami
kor biomeehanikai-konyveket vagy egyeb mikrosebeszeti cikkeket
tanulmanyoztam a kezremeges esokkenteserol. EgyszerOen a SzOz
anyava[ folytatolt beszelgetes kozben. Dobbenetes ujraigazolasa
volt a korabbi megtapasztalasnak. Raadaskent az Orvosi -Hetilap
irasomat ujszerOsege miatt Markusovszky-dijjal tOntette ki mint a
2006-os ev egyik legjobb kozlemenyet,"

Cs6kay Andras konyvenek borft6jan a Sixtus-kapolna meny
nyezetfresk6janak reszletelMhat6: Michelangelo Az ember terem
tese, A konyv nemesak a hit es tudomany, de a mOveszet es a hit
kapesol6dasanak szep peldaja. "Miehelang~lo pontos anat6miava~

cibrazolta az emberi agyat Isten alakjaban. Es ezt otszaz evig senkl
nem ismerte FeL pedig hany es hanyneuroanat6miat ismero orvos
latta ezt a freskot! Es jott Meshberger professzor, aki felismerte, es
kozolte a vilag egyik leghiresebb orvosi tudomanyos lapjaban. [...]
Ez a tudomany es mOveszet egyesOlese a hitben. Mindharom meg
talalhat6 a kepen. A hit a kep temaja: Isten embert teremtO ereje; a
tudomany maga az emberi agy, es a kultura Michelangelo mlivesze-
te. Sugarozza a kreativ gondolat keletkezeset." '"

Cs6kay Andras elde, konyvei, elOadasai (interneten elerhetoek)
tanusagtetelek. A kereszteny ember, a kereszteny orvos hiteles tanu
sagtetele. Val6di ajandek valamennyionknek ...

Polanyi Eva
(Folytatas: Pilinszky Janos: Az egyszerOek imaja 9. oldal)

.,SzUntelenGl imadkozzatok!" (Te~z 5,17)

Cs6kay Andras: Agysebeszet r6zsafUzerrei

Minden val6di ajandek formal, vezd
minket. Felismeresekhez, melyebb ossze
ruggesekhez.

Ilyen - pOnkosdre kapolt - ajandekkent
tekintek Cs6kay Andras konyvere, mely
nek kozeppontjaban a .,SzOntelenUl imad
kozzatok!" biztatasa all.

1<010nos lehet, hogy egy viiaghirG, se
L-__~'____'__----' beszeti m6dszerei, eredmenyei alapjan mel-
Ian elisrnert orvos a I<reativitas alappillerenek eppen ezt a Szent Pal-i
figyelmeztetest allitja.

I<Olonos lehet, elsosorban azoknak, akik a tudomanyt es a hitet
osszeegyethetetlennek tartjak, akik szamara a kezzel foghatatlan,
szemmel lathatatlan nines, nem Ietezik.

Az pedig teljesseggel erthetetlen, hogy operaei6 elolt, utan, vagy
eppen (folyamatosan) alatta a r6zsafOzer mondasa, az ima segit az
emberi talalekonysag, problema-, feladatmegold6 kepesseg megnyi
lasaban, teret es helyet adva Isten gyogyH6 tevekenysegenek, hate
kony jelenh:.tenek.

Az cmberi vilag, emberi tekintetek alatti elet torekeny. I<apeso
latainkat a megfeleles, bizonyitas, verseny, itelkezes, a m(JIekony
valtoz6 .,felszfni fodroz6dasa" hatarozza meg. I<Ulonbozo erdekek
mcnten. Az Isten fele fordulas lelkiallapot, "egyfajta iranyultsag".
MilS megfogalmazasban ez Isten tekintete aIalti I~tezest jelent.
Csokay doktor szerint "barmit teszek, fel szemmel az Vrra tekintek".

A sziv Istenhez emelese - az imadsag - kitagitja az elme, a tudat
lehetosegeit, meHyel nagyobb ralatas, mas megoldasi m6dok jele~

nek meg. Az emberi Wek azzal a reszevel - isteni reszeveI - kerul
kozvetlen kapesolatba, melynek segitsegeveI IstenneI egYlittmOko
dove, alkotova vaIhat. Fontos tudnunk - mondja -, hogy a tud6sok
esak iQazsagokat ismernek feL nem kepesek a teremtesre, Hiszen a
teremi~s, a'kinyilatkoztatas mar befejezodott.

Mi gazdagitja belso vilagunkat! - kerdezi. I<ultura, hit, Istennel
va/o kapesolatunk, szeretetkapesolataink...

Az egyent es igy a nemzetet az teszi erosse, ha el es be tud fogad
ni, ahogyan Szent Istvan is tette. "Szerenese, hogy Hyen isteni, mas
szoval szeretetkulturat orokoltOnk,"

Isten a szeretet (1Jn 4,6). 5 a keresztenyseg egyedOlallo a valla
sok kozott, hiszen Isten keresi az embert, azzal hogy beleszOletik a
vilagba a betlehemi I<isded alakjaban. (Barsi Balazs atya)

Az agykutat6 szamara a fontos felismeresek egyike, hogy az
agyhalott beteg is kepes eremi, akinek nines keringes az agyaban,
aldt lelegeztetOgep eltet, de erez, erzekeli az araml6 szeretetet. Nem
az agyaban, agyaval, hiszen az ugyanolyan szolgal6 szerv, mint a
kez, maj, szem. Az agyunkban nines szeretetkozpont, vagyis a sze
retet nem agyhoz, testhez kotolt vaI6sag.

De hogyan valt az imadsag, a kreativitas egyik alappillereve
Cs6kay Andras eleteben1

Einstein szerint "a tudomany a vallas nelkul santa". Cs6kay
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Benke Maria

A rigok
irta: Benke Maria

Kimegyek tornazni a friss levegore,
Parom meg hevereszik rendre.
J6 e korai 6ran elmelkedni a kertbe'
szep erzesek kbltbznek szivembe.

Minden reggel rig6fiittyre ebredunk,
ez a hang, ami felviditja eletunk.
Csodalatos trillak jbnnek ki csorUkbol,
Nem tudjuk, hogy jbn ez pid leriylikbol.

A hazteton cifrazzak oly nagyon,
csak allok, s megbabonazva hallgatom.
E korai hangok simogatjak lelkemet,
erre mar teljesen feIebredek.

Mesek, versel<...
......................................._ .._ __ _ _-_.-_ _ ..".;.-"i _

A borissza mber as a k6 toles...

2014. julius

- Haaat, nem is tudom, tudja, nem a~ enyem....
- Nem baj az, csak :~gy kortyocskat, azt nem yeszi

eszre a kovacs".
- Nem banom - mondta a parasztember bize)'nyta

lanul, vegtere is j6 emberek ezek, - gondolta - "niszen
felvettek a kocsijukra., ,

, I

Atnyujtotta az embernek, aki a szajahoz emelte es
meghuzta az Oveget, majd nagyot csettintett,

- Ez aztan tenyleg j6fele voros bor, hallja - e?
- Nem tudhatom, ugye en nem k6stoltam - mondta

Egyszer a parasztember egy otliteres bekotott Oveg- kiszaradt torokkal szomjasan a paraszt,
ben bort vitt a szomszed faluba valaki megblzasab61 a - No, miert nem k6stoljatok meg ti is? - kerdezte a
baratjanak, Utkozben talalkozott kedves ismerosokkel, tobbi szekeren utaz6t es korbeadta a butykost.
akik egy lovas szekeren utaztak, megkerdeztek, hogy Azok is mind megk6stoltak es helyeseltek, hogy mi-
hova tart, 6 elmeseI1'e, hogy a vasarban volt, es eladott' Iyen j6 testes voros bar van az Ovegben.
ket hlzott diszn6t, majd betert a kocsmaba, hogy az A parasztember mar nagyon ki volt tikkadva a szom
adas-vetelt elrendezzek, no meg, hogy igyanak ra egy jusagt61, Igy hat 6 is ugy dontott, hogy ha mar ketszer
aldomast. Ekkor a kocsmaros megismerte es kerdezte is korbejart a boros Oveg; es mindenki k6stolgatta, ak
tole, hogy ugye az 0 falujaban lakik J6ska, a kovacs. kor 0 miert ne tegye? Atvette az Oveget, megtorolte az

- Ott hat, persze, miert kerdezi? - kerdezett vissza a inge ujjaval az Oveg szaj6t es a szajahoz emelte, majd
paraszt, azt mondta: ,

- Hat csak azert, mert tartozom neki ot liter j6fele vo- - No, akkor Isten, Isten! Vagyis egeszsegOkre!
ros borra/, es nem tudom, hogyan juttassam el hozza, Igen am, de az Oveg teljesen Ores volt.
ugyanis en a kocsmamat nem hagyhatom magara... A paraszt csak nezte az Oveget, majd a szekeren

- Elviszem en sZlvesen, ha ideadja. utaz6kat, megint az Ovegetes nagy sokara megsz6lalt:
- Mar, hogyne adnam, koszonom j6 ember, hogy - Te j6 Isten! - Na, hat kentek meg mert nem ittak a

megteszi ezt a szfvesseget, nagyon megkonnyebbOI- barb61, minek csak k6stolgattak?
tem", Igy volt, igaz volt? - mese volt? - soha sem tudjuk

Elkoszontek egymast61 es a paraszt elindult a szom- meg, hogyan is tortent".
szedos faluba gyalogosan, Nagyon szomjas volt, de
nem volt nala VIZ, kacerkodott a bekotott Oveggel, de
a benne leva bor nem az ove, fgy hat nem merte ki
nyitni, csak torolgette a homlok6t zsebkendojevel a ka
lapja alatt, nagyon szomjazott, de nem ivott a borb61,
elvegre becsOletes ember volt .. ,

Ekkortajt Wnt fel a lovas kocsi, amin h6rom hasonl6
koru ferfiember utazott, latasb61 ismerte is oket, Meg
orOlt nekik, felOlta kocsira,most mar nem kellett neki
bandukolni a hosszu faraszt6 uton, cipelni az Oveget,

A kocsin Olok megkerdez1'ek mi van az Ovegben.
-Mi volna, j6fele bor, viszem a kovacsnak, tudjak a

J6ska az, akinek a kocsmaros tartozott vele",
- Nem k6stolhatnam meg? - kerdezte az egyik em

ber,

A sors ...
frta: Benke Maria

Megpr6baltatasok, SZOmOrl\Sag,
elkeseredes, tanacstalansag.
A hit, ami ezeken atsegit,
a hit remelni, bizni tanit!
TurelemmeJ, szeretettel haladok,
a szamomra kijelblt uton bandukolok.
Eletemben volt mar sok banat, s brbm
a Teremtomnek ezt mind megkbszbnbm.
Felismerni, hogy mi a j6 dontes
uj nap, remeny - kbszbntes. .
Bfzni, hogy az Isten megsegit,
s utunkon vegig eIni tanft!

Bemelegito gyakorlatokat vegzek,
hogy ne fajjanak annyira az "evek"
mik nyomjak a vallamat nagyon
tormlzom, bejar6dok, s nem hagyorn..,:.

A rig6k trillai kiserik tornamat,
boldog vagyok, s megnezem 6ramat,
hogy mennyi az ido ilyentajt
a vallam az iment meg nagyon fajt!

Gybnybrkbdbm a hajnali csendbe'
kismadarak dalai sz6lnak rendre,
egy-egy kakas is kukorekol
a kutya is ugat, s egy beka kuruttyol.

Idilli e hajnal, a szello higyan simogat,
En boldogan oda tartom az arcomat.
CsodaIatos evszak a tavasz
Igaz kiszamithatatlan, s ravasz ...

Vecses, 2013. julius 26. 2008. junius 2.
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Seidl Ambrus

, g~g~ " .

Julius
Tarka salata

Karalabet es sargarepat reszelOnk. Keves soval es cukorral meghintjOk, ti
nomra vagott petrezselyem zolddel is meghintjOk, Fatt tojasoknak a sargajat cit
rom levevel osszedolgozzuk, majd a salatahoz keverjOk, A taU tojasok teherjejet
villaval osszetDrjOk es raszorjuk a salatara,

F NYO FORESzARU
deszkak, OSB lapok, lecek, kerfteslecek, pall6k,

szeg6lecek, gerendak, lamberia

TOZIFA
bukk, tolgy, akac, akacfaoszlop

, , kA~LJFA BT. Gyo'maendr6d; II. ker, 467.
'. ' " 06/7(j"513-95-14

" A kond,or~sj,uton, a vasarter utan

Hd h z jon a fodrasz!
Szeretettel varom minden kedves rE?gi es uj

vendegemet teljes koru noi-, ferti es
gyermek-fodraszatomban.

/geny szerint hazhoz is megyek! Hetvegeken is!

Latk6czkine Erdos Magdo/na
GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06170/312-5037

lVIET.A.L STOP
KEREKP.A.RES

SZERELVENY UZLET
Kerekpar forgalmaz6 markabolt es szerviz

.. Tornad6 e1ektromos kerekparok,
- gazkeszulekek. kazanok. radiatorok.

- csavek, szerelvenyek. •... .
hutoszekrenyek, fagyaszt61adak, mosogepek, ..
haztartasi kis&epek. sz6rakoztat6 elektronika. .... .
szegek, csavarbk, zarak, lakatok, .
furdokadak, mosd6k, csaptelepek, moso"gat6k .
JUliust61 kedvezo aron ZARTSZELVENYEK, • .
TERHALOK, ESOCSATORNAK is kaphat6k! . .., .

GYOMAENOR60. Bajcsy-Zsilinszky u, 44, Tel.: (66) 386-909
Hitellehetoseg! Minden ken§kparhoz ertekes ajandekot adunk!

Minden feliileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes korii
felujitasat, elkepzeIesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a leheto
legjobb minoseg elerese a legmegfizethetobb aron!

InterN~(vstUdl' .(; omaendrod. ~ossuth 6t 18. H· Ii: 15·1e9.~j9

Telefon: :ZO/947Q t60J, 20/229- 70:Z2
e-malh Info@i.i1tetnyelultudlo.hu, Internyelududlo@qmalJ.com

Angol es nemet ujrakezdo (A2) es 2 hetes nyari intenziv

ind~1 juniusban.
Az id6pontr61 as az intenzitasr61 egyeztetlink a tanul6kkal.
OradlI: 400 F1l6. : 10 f6 ferell, egyeb e••lben IIII,","161I11gg6en.

szAMIT6GEP KEZElO TANFOlYAMOT INDITU'NK
. ozobnab, abib JOha nem tanultcib, de hOJJ:n6lnab sz6lnitogepet~

A tantolYClm anycogco megtel,,1 "I ECDL ub,gCl any"gan,,".
Szoveg.zcme.zb~.,t6bl6zatheulC~oper6d6. rend.zc:r~b, IT I

A 60 ora. tanfoJuam Idotortama: fO Htr, heti fx6 6ro•.

Szombatanbent 8.00 -13.00-19. Tanfolvamhczd6.: lCmILti 1.
Dijo: 6ooFt/6. (lepet blrto,ltunhl

Erd: info@intern~clvrtudio,hu; 20/456-0699

A felmeresiink, ami az irasos arajanlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

festes, mazolas, tapetazas
- homlokzatszigeteles, hoszigetelo rendszerek
- gipszkarton falak, almennyezetek, elotetfalak, boltivek
- rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok

laminalt parketta leraldsa, parkettacsiszolas
- fiird6k, konyhak burkolasa, k6miives munkak
- tet6terek beepitese, szigetelese
- nyflaszar6k, ajt6k, ablakok csereje
- bontas, sitt elszallitas

vizes falak szigetelese
hazak kiils6 homlokzatanak sZigetelese, szinezese

- hidegburkolas (csempe, jar61ap, marvany, granit lerakasa,
ill. tegla lerakasa)

- melegburkolas (PVC, lin61eum, szalagparketta, laminalt
parketta,

- pad16sz6nyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
- allvanyozas, allvanyok berbeadasa (guru16s, homlokzati)

LATKOCZKI LAsZLO. Telefon: 06/70/381-4227
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H{radasunkban csak azokr61 emlekezunk
meg, akiknek kozlesehez a hozzatartoz6k hozza
jarultak!

GYURICZA ISTVANNE sztil.
KNAPCSEK MARGIT, gyomaendr6di
lakos, eletenek 94. eveben, Egyhazunk
szentsegeivel meger6sitve ju.nius 9-en ta
vozott gondos szerettei koreb61, akik faj6
szivvel gyaszoljak. Adj Uram, orok nyugo
dalmat neki!

HUszAR JENONE sziil. HORNaK
IBOLYA TEREZIA, gyomaendr6di lakos,
eletenek 89. eveben, majus 31-en tavozott
szerettei koreb61. Gyaszoljak szerettei,
csaladtagjai, a boldog Feltamadas reme
nyeben.

KATONA IMRENE HANYECZ MA
RIA MAGDOLNA hunyai lakos, hosszu
betegseg utan junius 6-an 69 eves koraban
visszaadta lelket Teremt6jenek. Gyaszol
jak: ferje, gyerekei, unokai es a csalad.

" I
RAFAEL JENO, gyomaendr6di lakos,

eletenek 72. eveben, majus 24-en tavozott
az Orok Hazaba. Gyaszolja neje, es szere
to Csaladtagjai. Isten adjon neki csendes
nyugodalmat!

17

UHRIN JANOS, gyomaendr6di lakos,
eletenek 93. eveben, junius 18~an adta
vissza lelket Teremt6jenek. Gyaszoljak a
csahidja es a rokonai. Irgalmas Jezus, adj
neki orok nyugodalmat!

t
Bekesseg hal6 pora!kon,
fogadja be 6ket az Dr
az Qorszagaba.
Az Or6k Vilagossag
ragyogjon felett~k!

Az endrodi katolikus temetok takari
tasat, karbantartasat tamogathatjak ado
manyok felajanhisaval:

Keszpenzbefizetes az endrodi plebani
an hivatali id6ben (munkanapokon 8-12),
vagy az Endrodi Szent Imre Egyhazkozse
gert K6zhasznu Alapitvany szamlajara be
fizetessel vagy atutalassal. Szamlaszamunk:
53200015-10003231 Endrod es Videke Ta
kMekszOvetkezet.

Balra: regi Endr6d

/obbra:
Maria lanyok Hunyan
Csuvar Istvanne Bula Irma, Kiszely Im
rene Tfmar Ilus, Farkas Matyasne Racz
Magdi, Szuj6 Lasz16ne Katona Irma

Urnap Hunyan, 1962-ben
::IE::=:.--.:..:...._-...;:;::.:,.....:.....:..""--....l.-.-....._-.;;_~
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Kiranduhlsok

Iskolank tanul6i tanulmanyi kirandulasaikon, korosztalyt61 fUgg6en,
egyre messzebbre mereszkedtek, hogy ismerkedjenek szep hazank latni
val6ival. Busszal, vonattal, kerekparral latogattak el a B6nom-zugba, De
vavanyara, Szarvasra, Bekescsabara, 6pusztaszerre, Poroszl6ra, Paradra es
Budapestre. A kozos elmenyek es tapasztalatok j61 hasznosithat6k a tanf
.las soran.

A vasarnap a keszul6des, vasarlas, varosnezes jegyeben telt.,Az ebet
det kovet6en hosszas bucsuzkodas utan indultunk haza. Utkbzben sokaig
sorolgattuk elmenyeinket es a testverdiakokkal szov6dott baratsagok em-:
lekeit. Gyorsan:eltelt ez a negy nap, de junius ve,gen ismet talalkozhatunk,'
mivel ekkor lengyel barataink latogatnak hozzank. '

Ballagas.

Tortenelem versel1Y

Iskolankb61 ebben a tanevben is tobb tanul6 vett reszt a TIT Korosok
Videke Egyesulet levelez6s tortenelem versenyen. Az ot fordul6 utfm ot
tanulot hivtak meg a megyei dont6re. A Bekescsaban rendezett versenyen
az otodikesek versenyeben Veress Hunor 2., Nemes Agota 7. lett. Vaszk6
Agnes hetedikes tanul6 5. helyezest ert el, a nyolcadik osztalyosok kozott
Varju Tamas 3. mig Roszik Laszl6 7. lett.

Tiz eves a I.engyelorszagi testverkapcsolat

Iskolank immar tiz eve apol testveriskolai kapcsolatot a lengyelorszagi
Pilzno yarOS gimnaziumaval. Az iden is nagy orommel es izgalommal fo
gadtuk negy napra sz616 meghivasukat. A jutalomnak tekinthet6 utazas
resztvev6it nyelvvizsgasaink, illetve az angol.nyelvben jelesked6 tanul6k
kbzul valasztottuk ki. A csapat tagjai Burai Eva 8.a, Giricz Laura, Nagy D6ra,
Roszik Laszl6, James Lucas Lancaster es Varju Tamas 8.b osztalyos tanul6k
voltak.

Diakjaink lengyel vendegIat6ikkai a pilznoi iskola elott

Majus 22-en indultunk utnak, es nyolc 6ra utazas utan erkeztUnk meg
Pilznoba. A lengyel iskola vezetese es tanul6i nagy szeretettel fogadtak
bennLinket, a csaladok is sokat keszultek tanul6ink fogadasara. Az esti ko
zos sportolas kozel hozta egymashoz a gyerekeket es lehet6seget adott
az els6 nyelvi nehezsegek lekuzdesere. Penteken kozos kirandulasra men
tOnk Inwaldba es Auschwitzba. Inwaldban tobb mint 4,5 hektaros teru
leten a vilag tobb mint 50 legismertebb epuletenek modelljeit IMhattuk
1:25 meretaranyban. Megtalalhat6 itt tobbek kozott a r6mai Colosseum,
a pisai ferde torony, a Szabadsag-szobor, a kinai nagy fal, az Eiffel-torony
es a Feher Haz is.

Az id6ben is utazhattunk, amikor egy kozepkori lengyel varos minden
napjaiba csbppentOnk. Ezen kivul kipr6balhattuk a vidampark szamos ja
tekM es latnival6jat is, kozLiILik a legnepszerubbnek az 5D mozi bizonyult.
Ezt kovet6en Auschwitzba latogattunk. Az Auschwitz-Birkenau Allami
Muzeum felkavar6 uti eel. Mindenkit megerintettek az ott latottak es hal
lottak, a II. vilaghaboru borzalmait tenyszeruen bemutat6 kiallitasok nagy
hatassal voltak rank.

A szombati nap soran megtekintettuk vendeglat6ink gyonyoru, mo
dern iskolajat, bejartuk a j61 felszerelt tantermeket es jatszhattunk a ha
talmas tornacsarnokban is. A tizeves kapcsolat alkalmab61 az iskola igaz
gat6n6je koszontott bennunket es rovid prezentaci6ban elevenftette fel
az elmult evek legszebb kozbs pillanatait. Delutan ellatogattunk a pilznoi
Csulok-fesztivalra, ahol megneztUk testveriskolank tanul6inak musorat,
vaJamint megk6stolhattuk a meltan hires goIonkat. Nagy oromunkre, es
meg nagyobb meglepetesunkre magyar es lengyel nyelven is koszontot
tek kis csapatunkat a fesztival szervez6i.

45 nyolcadikos ballagott vegig a szepen feldiszitett tantermeken, majd
elkoszbntek az iskolat61, s ezzellezarult eletUk els6 szakasza, a gondtalan
gyermekkor vilaga. Magukkal vittek az 6szi turak, tatikak, kozos unnepek,
kirandula~ok, R6zsahegyi Napok sok szep emleket, hogy szeptembert61
masik iskolaban, uj kozossegben folytassak tanulmanyaikat.

Az unnepeltekt61 elkoszont Varfi Andras polgarmester es Kepenyes
Andras tankerlileti igazgat6. Farkas Zoltanne Marcus Aurelius r6mai csa
szar soraivai bocsatotta utra a ballag6kat:

"Ne gondo/d, hogy ami neked nehezedre esik, az emberi/eg /ehetet/en.
Ink6bb ugy fogd fe/, hogy ami emberi/eg /ehetseges es megszokort, azt te

is e/erhetedf"
Az unnepsegen Szuj6 R6bert es Roszik Laszl6 kapta meg a Gergely

diak-dfjat.

Evzaro

373 r6zsahegyis diak zarta eredmenyesen a tanevet. KitUn6 tanulma
nyi eredmenyt ertek el negyvenhatan, kozi.iluk 31 als6 tagozatos, 14 fels6
tagozatos es 1 csardaszallasi tanul6. 6k oklevelet es fUrd6belep6t kaptak.
J6 tanul6, j6 sportol6 dijat Socz6 Rebeka, Nemes Agota, Veress Hunor, Da
vid Adrienn, Nedr6 Balazs es Gyetvai Mate kapott.

A nagylaposi Birka Csarda rajzpalyazatanak dijc\t Meszlenyi Jazmin es
Horvat Fanni vette at Csakvari Katalint61.

Az evzar6n Burai Lenard a szunido iiriimeirol mondott verse!

Az iskolai eletr61 tovabbi informaci6kat es kepeket talalnak az iskola
honlapjan: www.rozsahegyiisl<ola.hu
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Kalandozas a Stelger\rald-Tanyan

Majus vegen egy szep napsuteses napon ellatogattunk a
Gyulat61 15 km-re talalhato lovastanyara, amely termeszet
vedelmi. teru!.ette van nyilvanitva. Miutan megerkeztOnk,
megteklntett~ka Tanyamuzeumot, melynek kulonlegessege,
hogy a gyulal parasztok onkentes adomanyaib61 jott letre. A
muzeum 14 terme huen tOkrozi a regi paraszti vilagot. (so
dalattal neztuk a korabell hasznalati targyakat. Ezt kovetaen
lovaskocsival megtekintettuk a k6rnyekbeli pusztat es az ott
szabadon el6 allatokat. Lehet6segunk nyilt a lovaglas forte
Iyainak elsajatitasara is. A batrabbak felallhattak a Lucky Luke
hatara is egy fenykep erejeig. Oelben finom, bognksban f6
z6tt paprikas krumplit ebedeltOnk, majd birtokba vettuk a
jatsz6teret. Hazafele j6vet Gyllia nevezetessegeit is megte
kintettuk a Thomas nevet visel6 kisvonattal. Faradtan, de el
menyekben gazdagon tertOnk haza.

Kirandulas

Junius 4-en iskoUlIlk 3. es 4. osztalya Kecskemetre es Jakab
szallasra kirilOdult.

Nagyon vartuk mar ezt a napot. Amikor reggel iskolank el61
kikanyarodott a bllSZ, tele voltunk izgalommal, kivancsisaggal.
TlIdtuk, hogy az elsa "allomas" a Planetarium lesz Kecskeme
ten. Itt egy ursetat tehettunk, k6zelr61 "Icithattuk" bolyg6nkat.
egyik percben nappal, maslk percben mar ejszaka volt. Mintha
mesevilagban lennenk. Volt amikor olyan erzesunk volt, hogy
az egesz terem forog veli.'mk. Csodalatos elmeny volt.

Innen az Ipar es Nepmuveszeti Muzellmba mentOnk ahol a
batikolas rejtelmeibe avattak be bennunket az intezme;1Y dol
goz6i. Kezdetben kicsit nehezen ment a"munka'; kes6bb egesz
j61 belejottunk.

Amikor elkeszultek a festett p616k, nagy volt az 6rom. A sa
jat"munkajat" mlndenki hazahozhatta.

Amikor bllszunk elhagyta I(ecskemetet, Jakabszallas fele
kanyarodott. Egy puszta k6zepen alltunk meg. FeltGnt. hogy
itt-ott kisebb-nagyobb kiemelkedesek vannak, kavicsokkal
kirakott kis patakocskak csordogaltak. Az idegenvezet6 ha
marosan tajekoztatott bennunket, hogy azok a kiemelkedesek
orszagunk dombos es hegyvidekes reszei, a csordogal6 pata
kok pedig nagy foly6ink. Csapatokat alakitottunk, es iranytO
segrtsegevel varosokat, tajegysegeket kerestOnk az orszagllnk
kicsinyftett masan. (Ami 1 km volt a val6sagban, az itt 1 m volt.)
A kilat6b61 messzire ellattllnk, es egy erdekes kep rajzol6dott
ki a fOvon. Lattuk Jezus arcat. Az igazgat6n6 sokat meselt errol
a"csodar61'~

Sajnos nagyon gyorsan eltelt a delutan. EI kellett indul
n.~mk, hisz eleg hosszu volt az ut hazaig. Este nyolc 6rakor er
tunk haza. Nagyon faradtan, de tele elmenyekkel.

Szab6 Eszter 3. osztdlyos tanul6

Varostorteneti vetelked6

25 ewer ezel6tt, 1989. mareius l-jevel nyilvanftottak varossa
Gyomaendrad6t. A jubileum alkalmab61 a Hatar Gy6z6 Varosi
K6nyvtar varostbrteneti vetelked6t rendezett. Iskolilllkat harom
4 fOs csapat kepviselte a versenyen. A eel az volt, hogy a diakok
a felkesZlMs soran ismerjek meg telepQlesQnk multjat es jele
net. A vetelkeda 2013 oktobereben indult es majus 23-an zarult:
t6bb forduloban t6bbfele feladatot kellett hataridore megoldani.
A.vet~lk~d6 eredmenyhirdetese majus 23-im volt a Hatar Gy6zc5
Varosl Konyvtarban. Gyermekeink eredmenyesen szerepeltek a
vetelkedan.

Bene Boglarka, Rostas Agnes, Rall Mariam1, Ivanyi Istvan 7.0.
Gubucz Szilvia, Zsilinszky Erika, Romer Vanessza, Rau Gybrgy

Cs.e!'nyezki Liliana, N6tari Erzsebet Boglarka, Pal Barbara, Megyeri
Milan 6. o.

Gyereknap

Junius elisa hetf6jen rendeztUk meg a gyereknapot iskolimk
ban, amelyet mar minden gyermek nagyon vart. Delel6tt oszta
Iyok kozotti tallergyujtesi verseny zajlott kint az udvaron, tobbek
koz6tt horgaszni lehetett, pingponglabdat pattintassal egy taiba
juttatni, sepruvel labdat terelni, papfrhaj6t hajtogatni, kulonbo
zo ugyessegi feladatokat vegezni, kvizt kitolteni. Ebed utan nagy
erdeklodessel vartak a gyerekek a esocs6versenyt, a kerekparos
ugyessegi versenyt es a pingpongversenyt. Sajnos delutanra az
ido elromlott, de a gyerekek lelkesen folytattak tovabb a kulonbo
z6 jatekokat az aulaban es az osztalytermekben. Nagyon vartak
az eredmenyhirdetest, amikor is kiderult, hogy a 3. osztaly nyerte
az osztalyok kozotti versenyt. Gratulalunk nekik, nagyon ugyesek
voltak!

I(ulon szeretnem megkoszonni a 8. osztalyosok egesz napas
isk.ola~adi6s. t~v.~ken~seget,. ahal valtozatos, minden korosztaly
Igenyet kleleglto zenevel szorakaztattak minket!

Szab6ne Farkas Borb61a
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FARKAS MArt

Kedves vas' rl' im!

Gyomaendrod, Fo lIt 15.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

• Onlozo SZiVllltyuk, sz6rOfejek
.. OnlozolomlOk, cSllllllkoz6k
• Fllszen, fllszengyujt6k
.. Vegyszerek, novenytapok

r------------,.. Ragcsal6irt6k, cSllpdak
• Munkllvedelmi bllkllncsok
• Munkoruhak, vediikeszlyiik
• F61iak, p.p. es miillnyllg zsakok
• MiillnYllg hordok, vodrok, kllnnak
• Festekaruk, ecselek, feslohengerek
• Szegek, cSllvorok, keziszerszamok
.. Alu leirak, lliu allvanyok
• Fiinyfr6k, fiinyfr6 dllmilok
• KulYll-mllcskll eledelek

Vcirom vasiJrloimal! .

Az etterem nyitva
11·21 6rciig.

Egesz evben varjuk ked
yes vendegeinket klimatizalt,
termalvizes szobainkban.

Vallaljuk barati, uzleti, csa
ladi rendezvenyek lebonyo
Iftasat klimatizalt ettermunk
ben 70 foig.

Barati, csaladi uzleti ren
dezveny lebonyolftasat vallal
juk a teljesen klimatizalt Hfdfo

L-==~__"-- -"'",",---~_--<-J etteremben 160 foig.
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Ii kereszteny nemzeti gondolat hirnoke
* TarsodolmL kulturalis, hogyomanyorzo foly6irot *

(969/970 +Esztergom, 1038. ougusztus 15.)

Ara: 210 Ft

Jo/y/tllels n 3. o/dl/IOI

es termetre ugyan kicsiny, de jellemben,
batorsagban es helytallasban messze ki
emelked6 fiat, Istvantjelolte utodjava. Pra
gabol meghivta Adalbert puspokot, hogy
a megterest elmelyitse, es Istvan tovabbi
kepzeset el6mozdftsa. Adalbert volt az is,
aki a fejedelmi ifjut megbermalta, es val
lasi szempontbol el6nyosen befolyasolta.
<5 kbzvetitette 995-ben az Istvan es Gizella
kozott letrejbtt hazassagot is. Amikor az
ifju tronorokos atyja halalakor, 997-ben at
veJte a hatalmat, a kereszteny szellem es

vallasos vilagnezet mar szilard gyokeret
vert benne.

Egyel6re azonban meg veres csata kat
kellett vfvnla az ellene folkelt torzsfOkkel.
A Veszprem melletti gy6zelem es Kop
pany halala ot legfobb bels6 ellensege
tol, az orsz<1got pedig a poganysagba
val6 visszaesest61 szabadftotta meg. A
Konstantinapolyban megkeresztelt Gyu
la es Ajtony leverese viszont a Bizanchoz
val6 csatlakozas tervet hiltsitotta meg.
Azonkivul Istvan megszerezte maganak
a Tiszan es Dunan tul fekvo teruleteket,
valamint Erdelyt, es ezaltal gyarapitotta
orszagat, uralmat es birtokat.

,

A magyar t6rzsek fejedelmei kozott
Geza klilonleges hatalmi pozicl6t vivott
ki maganak. Eisosorban politikai megfon
tolasokb61 nyugat fele fordl/lt, es megnyi
totta a keresztenysegnek az orszag kapl/it.
Ebben kereszteny felesegE!I1ek, az. erclelyi
Saroitilllak befolyasa is ervenyeslilt. Been
gedte az orszagba Pilgrim passaui plispok
k6veteit. A bajor papok egyike keresztelte
meg ot, Mihaly testveret es 973-ban vagy

974-ben fiat, Vajkot, aki a keresztseg vize
ben es lelekben tortent szent ujjaszulete
sekor. a passaui egyhazmegye ved6szentje
utan az Istvan nevet kapta. Az orszagban
azonban meg tulsulyban volt a pogany
sag, es a pogany elem keveredett a keresz
tenyseggel. A kiralyi udvarban, Gezanal
eppugy, mint uralomra liagy6 felesegenel,
a kereszteny gondolat kezdetben inkabb
dinasztikus es allami celokat szolgalt,
mintsem Krisztus szent ugyet. Geza, hogy
a keresztenyseg felvetelet es ezzel kapcso
latban a nyugati orientaciot biztosftsa, s
hazanak hatalmat megszilarditsa, kizarta
a tronoroklesb61 versenytarsat, Koppanyt,

oA tartalomb61:

Petrovszki Gyorgy gycllllllltmiscje
(inls a 4. oldalon)

XXI. evfolyam 8. szam
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e Hirek a Szent Gellert Katolikus Alta anos Iskola es Ovodab61

Julius els6 heteben napk6zis taborban vettunk reszt, melyet
Papp Tibor reformatus lelkipasztor es a gyomai reformatus egy
hazk6zseg presbiteriuma szervezett.

Minden delel6tt tiszteletes bacsi tartott bibliaorakat, ahol Jo
nas k6nyvevel ismerkedtunk. A delutanok is tartalmasan teltek,
voltunk a Tajhazban, ahol tulipanos ladat keszitettunk es finom
kalacsot sut6ttunk. Az Endr6di Nephazban meglatogattuk a
Kallai Ferenc emlekkiallftast es a VII. Gyomaendr6di Hollo Laszl6
Muvesztelep zar6 kiallftasat. A Liget Wrd6ben strandoltunk, vizi
turan is voltunk. Szabad id6ben megtanultunk horgolni, hfmez
ni. Felmentunk a reformatus templom tornyaba is, ami nagyon
izgalmas volt! A tabor ideje alatt sok baratsag szuletett, remekul
erezWk magunkat.

Nyari tabor Balatonszarsz6n

Julius elejen a Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskola es
Ovoda szervezeseben egy vidam kis csapattal indultunk utnak
Balatonszarsz6ra. A gyerekek nagy izgalommal vartak ezt a na
pot. Tbbb 6ras utazas utan vegre megpillantottuk a Balatont. A
tabor alatt az id6jaras nagyon kegyes volt hozzank, mindennap
szikraz6 napsLltesre ebredtUnk. A viz h6merseklete nagyon kel
lemes volt, ezert szivesen Llszkaltunk benne. Programjaink kbzt
szerepelt a balatonboglari bob palya es a kalandpark megis
merese. ahol pr6bara tehettuk rcHermettsegCmket. ElsajcHithat
tuk a falmaszas technikajat es az Ligyesebbek a 10m magas fal
tetejen lev6 cseng6t is megkongathatt' k. Masnap athajokaz
tllnk Badacsonyba. ahol egy kellemes turcH tettunk. A Kisfall.ldy
kilator61 a Tapolcai-medence es az azt bvez6 hegyek latvanya
tarult elenk. A tura vegen szomjunkat olthattllk a friss forrasviz
zel. Utolso nap fajo szivvel vettunk bucsLlt a magyar tengert61.
Kicsit faradtan, de elmenyekben gazelagon tertunk haza.

Taborunk sikeres megvalositasahoz hozzajarultak:

Szent Gellert Keresztje Egyesulet
Tandi Sandor
Siker Si.it6ipari es Kereskedelmi Kft.
Nemeth Nyilaszaro Gyarto es Forgalmazo I<ft.

Kalamaris Papir-fr6szer
Color Shop papirbolt
Tapir-Papfr ir6szerbolt
Endr6d Patika
Szent Imre Plebania
Jezus Szive Plebania
(saba Talk Kft.
Giricz MiM
Gubucz Zoltan
T6th Peter
Dr. Varju Laszl6

Meszaros Kata Bog/arka 4. o.

Farkas Mate
Stop-Shop Divatarll
Dreher Sbrbz6 ttterem
Skylotec Hungary Kft.
Lourdes Honey Kft.
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folytatas a cimlapr61 Ezzel megteremtette messzenez6 ural-
kod6i programjanak el6felteteleit, es 5zfv6s

energiaval, ekes taktikaval fogott hozza nemzetpolitikai f6 felada
tahoz.

A tortenelmi keresztut el6tt al16 orszagban negy nagy problema
jelentkezett: a keresztenyseg megkedveltetese es 5zivuggye tetele,
kozossegben az apostoli szekkel es Nyugattal; az allam onall6saga,
vagyis nemzeti fuggetlenseg mind a nemet-r6mai, mind a bizanci
csaszarsaggal szemben; er6s monarchia es politikai egyseg folepf
tese, vagyis a torzsi onall6sag es huberi hatalom megszuntetese
kozponti kormanyhatalom alapitasa altai; 5 vegul mindamellett,
amennyire csak lehetseges, a magyar nepi jelleg es szokasok meg
6rzese a Nyugat-Eur6paba val6 egyideju beilleszkedes kozepette.

Diplomaciai es politikai erzeke, mellyel nemegyszer a gyakor
latban egymasnak ellentmond6 celokat is el tudott erni, kora
nak, s6t mondhatni, az egesz magyar tortenelemnek legnagyobb
allamferfiava avatta. Politikai, vallasi es tarsadal i sze pontb61
tulajdonkeppen 0 teremtette meg Magyarorszagot, Istvan jelol
te ki es biztositotta a jov6be vezet6 utat nepenek. A magyarsagnak
negy kulbnbbz6 szomszedos kultura -- a torok-mohamedan kele
ten, a gbrog-szlav a Balkanon, a latin-nemet nyugaton es a pogany
szlav eszakon - feszultseggel teli teruleten kellett ezek ostroml6 be
folyasaval es ellentmondasaival kuzdelmet folytatnia. A valtozast,
amelyet Istvan hozott, j61 megvilagftja egy vilagpolitikai jelent6se
gu teny: tr6nra lepese el6tt nem egeszen fel szazaddal a magyar 10
vascsapatok meg halalosan fenyegettek Nyugatot es a kereszteny
seget, egeszen az Augsburg melletti L.ech-mez6ig hatolva el6re. Az
Istvan altai alkotmanyaban, kiterjedeseben, kulturajaban es torte
nelemformal6 erejeben ujjaalakftott Magyarmszag enel szemben
a kereszteny Nyugat el6retolt bastyaja lett az el6nyornul6 mongol
es torok veszely ellen, es evszazadokon keresztlil ved6fal az azsiai
h6dft6k barbarsagaval szernben.

Nagy erdemeket szerzett az orszag katolikus egyhaza erdeke
ben kifejtett munkajaval is: Szerzetes papokat hivott Bajororszag
b61, Csehorszagb61, 0laszorszagb61, espedig benceseket, kivaltkep
pen a clunyi reform kovet6it, Del-Magyarorszagra pedig a gorog
bazilita rend ferfi es n6i tagjait. Szent Marton hegyen (Pannonhal
man) apatsagot alapitott. Sok kolostort letesftett, amelyek misszi
65 kbzpontjai es gyujt6pontjai lettek a vallasos s kulturalis eletnek,
Elrendelte a vasarnap megszenteleset es minden tiz falu szamara
templom epiteset. Sajat koltsegen erneIt Esztergomban, palotaja
kozeleben egy gybnyoru szekesegyhazat, Veszpremben egy n6i
apc\tsagot, es folepitette Budan a Szent Peter es Pal templomot a
szekeskaptalannal egyutt. Mas templomokat gazdagon megajan
dekozott, javaikat kozvetlen vedelme ala vette. Ami a kereszleny
vallassal es kereszteny torvennyel nern volt osszeegyeztethet6,
annak hadat uzent es buntetessel sujtotta. Ebben 5 es pogany el
lenlabasai egyforman koruk gyerrnekei voltak. Mindazonaltal nem
nyult a regi mondakhoz es enekekhez, arnelyek a pogany 6sbket
es h6soket dics6ftettek; a pogany kOl'b61 szarmaz6 nepszokasokat,
ha az uj hittel nem ellenkeztek, meg6rizte vagy rnegtoltotte 6ket
kereszteny tartalomrnal. Etekintetben a boles alkalmazkodas m6d
szeret kovette: enyhebb, j6zanabb, eredmenyesebb volt, mint Ma
gyarorszag els6 hithirdet6i.

Az allami torvenyhoz.3sban, a kormanyzasban es gazdasagi vo
nalon sikerult szerencsesen osszeolvasztania a nyugati elemeket,
mindenekel6tt a frank gr6fsag-alkotmanyt a hazaiakkal. Ugyanilyen
messzenez6 megertessel kepviselte nepe sajiitossagilt es erdekeit
a hatarokon tul is. Gondolt Eur6pa es a kereszteny vilag egysegere.
A kereszteny magyar szellemet kulfoldon is jelenval6va tctle: Jeru
zsalemben bences kolostort, R6maban zarandokhazat, Konstanti
napolyban diszes teO'"lplomot epfttetett.

Egyik f6 munkatarsa, a 993-ban Pragab61 erkezett Asztrik szer
zetes II. Szilveszter papahol fordult jogai meger6sfteseert es a telj
hatalom kieszkozleseert. Celja az volt, hogy a I<ereszteny kiralysag
melt6sagara emelkedjek, nernklilbnben, hogy mar eleve kizarjon
mindenfele fi.'lgg6seget a nemet birodalornt61 es a szomszedos ba
jor egyhazt61, s orszaga egyhazat az allammal 5zorosabban egybe
kapcsolja. Asztrik val6ban kieszkozolte uranak a koronilt, az elotte
hordozott keresztet es azt az apostoli kivaltsagot, hogy puspokse
geket alapfthasson es egyhazi f6melt6sagokat nevezhessen I<i.

Az '1000. ev karacsonyan kentel( fbi es koronaztak kirallya Istvant
Esztergomban. Ez egyenl6 volt szuveren kiralyi rnelt6sagra emele
sevel es apostoli kuldetesenek elismeresevel. A papat61 kapott e16·
jogra tarnaszkodva birodalrnanak szilard egyhazi szervezetet adott:
tiz egyhazkerliletet alapftott (12 volt tervbe veve), koztCik ket ersek
seget: ESltergomban es I<alocsan, valamint nyolc puspokseget.

Ket fajdalmas esemeny arnyekolta be elete alkonyat, mindkett6
legbens6jeig erintette. Imre fiat, a rendkfvlil erenyes ifjut rendelte
es keszftette el6 trollorokoseve. Meg halala el6tt meg akarta vele
(lsztani az uralmat. Imret azonban kozvetlenuluralkod6tarsava ko
ronazasa el6tt, 1031-ben egy vadaszat alkalmaval vadkan tamad
ta meg es sebezte halalra. Istvan masik gyermeke mar korabban
meg halt. fgy nern maradt kozvetlen orokose. Az Arpad-nemzetseg
egyetlen leszarmazottja Vazul volt, 6 azonban ifjukori ballepeseiert
bortonben ult. A sulyosan beteg kiraly megkegyelrnezett neki, ki
engedte a fogsagb61, s6t azon gondolkodott, hogy meg eleteben
maga melle veszi es tr6ma erneli. A rossz tanacsra hallgat6 halatlan
rokon azonban egy galad osszeeskuvesbe keveredett. aminek az
volt a celja, hogy a kiralyt meggyilkoljak es az orszagban visszaal
Iitsak a poganysagot. Ilyen gazsagot Istvan nem hagyhatott bun
tetlenul, eletmuvet nem engedhette elpusztftani. A kiralygyilkos
sag szandekaert halalblintetes jart. Istvan az osszeeskuves harom
fejenek kiszuratta a szernet es levagatta a kezet: ez abban az id6ben
a sulyos gonosztev6k szokasos buntetese volt, es a megerdemelt
halalbuntetes eseten, mint itt, kegyelmi aktusnak szamftott.

Amikor halalM kozeledni erezte, magahoz hfvattatanacsosait,
5 veluk egyetertesben Petert, Velenceben el6 n6verenek fiat tette
ut6djava. Mindenkit arra intett, hogy maradjanak meg az igaz hit
ben, szeressek az igazsagossagot, es f61eg husegesen apoljak a ke
resztenyseg zsenge veteset. Kozel hetven eves koraban - all. sza
zadban ritka mag as korban -,42 evi uralkodas utan halt meg Maria
mennybevitelenek napjan, akit oly bens6segesen tisztelt, 5 akinek
tiszteletere tobb templomot epitett. Halala el6tt neki ajanlotta az
orszo3got.

Istvane az egesz nemzet gyaszolta. Temetesere az egesz orszag
b61 sereglettek az emberek Szekesfehervarra. Ott, az altala alapftott
gyonyoru bazilikaban - mely eppen akkor keszult et, es ebb61 az
alkalomb61 gyorsan folszenteltek - helyeztek unnepelyesen nyuga
lomra foldi maradvanyait.

Az orszag hatarain kivul is nagy tiszteletnek 6rvendett, egyreszt
tonenelmi szerepe miatt, masreszt azert, mert menekulteknek es
mas sorsuldozotteknek rnenedeket nyujtott, a Szentfoldre, Kons
tantinapolyba, Ravennaba vagy R6maba zarandokl6 idegeneknek
pedig vendegliltast es kedvez6 Mvonulast biztosftott.

Mint uralkod6 tudataban volt Isten elotti felel6ssegenek. Ra
gyog6 peldaja volt ennek, hogy Szent Istvan templomaban hivata
lat evente letette, annak jeleul, hogy csak kolcson kapta Istent61, es
annak bizonysagara, hogy hatalillilt Istennek aldozza. Lelki arculata
abban a "fejedelemtukorben" is visszatLikroz6dik, amelyet fianak
hagyott hatra latin nyelven. Az akkori Magyarorszagon a legjelen
t6sebb irodalmi alkotas. Ezekben 0.2 Intelmekben (Admonitiones)
tobbek kozott a kovetkez6 uralkod6i szabalyok talalhat6k: "Ural
kodjal szeliden, alazattal, bekesen harag es gyulolkodes nelkul! A
kiraly koronajanak legszebb ekszerei a j6tettek; azert ilia, hogy a
kiraly igazsagossaggal es irgalmassaggal, valamint a tobbi keresz
teny erennyel ekeskedjek. Minden nep sajat torvenyei szerint el;
add meg az orszagnak a szabadsagot, hogy aszerint eljen!"

Laszl6 kiraly 1083. augusztus 20-an papai engedellyel, a magyar
puspokok, apatok es el6kel6k jelenleteben oltarra emeltette Ist
vant, Imrevel es nevel6je, Gellert csanadi p(jspbk foldi rnaradvanya
ivai egyutt. Ez akkor egyenerteku volt a szentte avatassal.

Istvan tisztelete nemsokara elterjedt az orszag hatarain tul is. Ku
lonosen Scheyernben es Bambergben, a bajor hercegi hazzal val6
hazassagi kapcsolata kovetkezteben; azutan Aachenben es Koln
ben, ahova egyes ereklyei is elkerultek; Montecassin6ban, f61eg a
bences rendnek tett kivaltsagai miatt, es a belgiumi Namurben. XI.
Ince papa 1686 novernbereben - Buda visszafoglalasa alkalmab61
- az egesz Egyhazra kiterjesztette szepternber 2-ara helyezett linne
pet. Ma a vilagegyhaz augusztus 16-an, a magyar egyhaz augusztus
20-an (mint Magyarorszag f6ved6szentjet) unnepli. Majus 30-an a
mai napig sertetlenul fennmaradt Szent Jobb ereklyet tiszteljuk.
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Hirek innen-onnan es hazunk fa-jarol

2014. augusztus

HUNyAROL ELszARMAZOTTAK II. TALALKOZOJA .

Onkormanyzatunk 2009 utan immar masodszor rendezi
meg a Hunyarol elszarmazottak talalkoz6jdt. A talalkoz6.ra
2014. augusztus 16-an (szombaton) egy egesznapos progmm
sorozat kereteben kerUl sor. A reszletes programot megtalaljak
a cikk folytatasaban. Szeretettel varunk minden hunyait es er
dekllidli vendegeinket.

A HUNYARGL ELSzARMAZOTTAK II. TALALKOz6JA
2014. augusztus 16.

Programok

9.00 Foeimerk6zes a Sportpatyan
9.00 Kezmuves foglalkozas a Muvel6desi haz udvaran
12.00 Ebed a Muvel6desi haz udvaran

Jo ebedhez szol a nota: jatszik Ivanyi Laszlo es tarsa
Menii: babgulyas terites mentesen

marha porkolt, birka porkolt 1200 Ft/adag
13.30 A rendezveny megnyitasa

A musort vezeti: Hunya Johln hunyarol elszarmazott peda
gogus

Koszont6t mond: Petenyi Szilardne polgarmester
13.40 A» Hunya Kozsegert" kitiintet6 dm atadasa
13.50 A hunyai ovodasok koszont6je
14.00 Vaezi Mihaly: Gyalog szerettem volna jonni dmti ver-

set elmondja: Trabaeh Veronika .
14.05 A Gyomaendr6di Szinfolt Mazsorett esoport m(isora
14.30 A hunyai Id6sek klubja el6adasa
15.00 A Karas menti neptane egyiittes musora
15.30 Kiszelyne Merenyi Nikoletta es Kiszely Zoltan muve

szek operett musora
16.00 Sandra es Attila nosztalgia musora
17.00 MAGIC of MUSIC musora a Hazibuli Attilaval dmu

musorbol
19.00 - 24.00 Bal - Jatszanak a KAMUTI BETYAROK

. A gyerekeknek egesz nap ingyenes : ugralo val', korhinta,
tuzolto es rend6rsegi bemutato, lovas hinto, bazar

A hangtechnikar6l gondoskodik: Poharelee Laszlo
gyomaendr6di kepvisel6

Gyoman, a Vasarteri lakotelepen egyszobas foldszinti lakas
elado. Ar megegyezes szerint! Telefonszam: 0620/376-4567

GYOMAENDRODON, Tamasi Aron 13 sz. alatti haz elado.
Erdek16dni: 06 30-705-1257 szamon lehet.

Gyomaendr6don Uzemorvosi (foglalkozas-egeszsegiigyi eI-
hitast)vallalok! Rendeles helye: Gyoma Rende16intezetRendeles
ideje: Szerdankent 8-12 oraig. El6zetes bejelentkezes: 30/9850-
816-os telefonszamon sziikseges. Dr. Hunya Sarolta foglalko-

.zas-egeszsegiigyi szakorvos

GVEMANT MISEN VOLTUNK

Julius 5-en Petrovszki Gyargy atya 60 eves gyemant misejen
vettiink reszt.

Egy emberi det 60 eve Isten szolgalataban, iget hirdetni, ma
soknak er6t adni, segiteni. Biztosan mindnyajunkban megma
radt az a 6 ev, amit Hunyan toltatt el alazattal, amelyb6l mi hivek
is pddat kaptunk. Utat mutatva ereztiik, hogy igy kellene elniink
es Istent szolgalni. Keveseknek adatik meg a hosszu szolgalat,
ezert feledhetetlen a hatvan ev szentmiseje. A koszont6kon tul
ezert is kell balM adnunk, hogy reszesei lehettiink a szeretetenek
j6ban es rosszban mellettiink volt.

Koszonjiik ezt a szep napot, aldast kerve eletere es szolgala
tara, hogy meg sokaig vegezhesse szent hivatasat.

Hanyecz Vencelne
(Kepek a 20. aldalan)

Szeretettel varnak a szervez6k minden kedves versenyz6t es
erdekJ6d6t a XVI. Nemzetkozi HalfOzo Versenyre, mely iden
augusztus 16-an szombaton keriil megrendezesre az Endr6di
Nepligetben!

Nyari tabor gyomaendrodi elszarmazottaknak

2014. augusztus 17-24. kozott Gyomaendr6d Varos Onkor
manyzata nyari tabort szervez gyermekek, unokak es deduno
ldk reszere, akiknek sziilei, nagysziilei, dedsziilei vagy rokonai
Gyomaendr6don sziilettek, eltek vagy dolgoztak.

Reszletek: www.gyomaendrod.hu

A Jelen es a Jovo Gyermekeiert Alapitvany
tehetsegpl'ogramjai

Az Oktataskutato es Fejleszto Intezet es az Emberi Er6£orras
Tamogataskezel6 nyilt palyazatot hirdetett 2013. szeptembere
ben a 2014. evi tehetsegprogramold<al kapesolatban. A Rozsa
hegyi iskolaval szorosan egyiittmukod6 Jelen es a Jov6 Gyerme
keiert Alapitvany 3 palyazaton asszesen 2 135 000 Ft tamogatast
nyert el a programok megvaI6sitasara. A Par-Szo-Tar program
soran egy kiemelkedoen tehetseges, kivaI6 nyelverzeld<eI ren
delkez6 ikerpar fejleszthette az angol nyelvtudasat es elkeszi
tettek egy illusztralt roma-angol sz6tart klilonboz6 temakhoz
kapesol6d6an. Bllra alatt program soran a taborlak6k fole egy
lathatatlan bura ereszkedett Ie; a krizishelyzet, a tllieles eletosz
tone mozg6sftja a kreativitast, a termeszettudomanyos es ma
tematikai kompetenciakat. A Kezzel, babbal, nadihegediivel...
program konkret eelja roma szarmazasu tanul6k tehetsegsegi
tese volt, kezmuves, drama es zenei jellegu foglalkozasok altaI,
elosegitve az identitastudatuk fejl6deset. Az alapitvanyr61 es
a programolu61 b6vebben a http://jelenesajovogyermekeiert.
webnode.hu/ honlapon olvashatnak.

Kep: Utogatas a babszinhaz szinpadan
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(Egee 1425, Ege 1431.)

Gyomatol keletre esett. Hajdan Vanya, Varsanyegyhaz,
Felhalom es Gyomaval volt hataros.

Ege nevu tulajdonosatol vagy lakosatol vette nevet. 1219-ben
eppen Bekesvarmegyeben lakott egy Ega nevu varszolga, kinek
neve kes6bb a magyar nyelv tbrvenyei szerint Egere valtozott.

Gyomatol az 1425-iki hatarjaras szerint az Ozedhalom,
Tbvissestelek, a Kbrbzs balpartjan az Aranyasas, Szeruhely, a Gyo
marDI Szentjanosra s Bekesre vezet6 ut, a Kett6shalom, a szent
janosdecsei ut es vegre a Keselyushalom mel lett emelt hatarjelek
valasztottak el. Az Ozed- es Keselyus-halmok ma is megleven a
valaszto vonalat kbnnyu meghatarozni.

Felhalom es Ege kbzt az 1435-iki es 1466-iki hatarjarasok
szerint' szinten a I<eselyushalomnal kezd6dbtt a hatarvonal s
onnan eszakkeleti iranyban a gyoma-bekesi utat atmetszve a
Peterhalom, Asotthalom es Felhalom iranyaban haladt, ett61 nem
messze eppen ott, ahol a Zovany vagy Jovanfoka (ma Ivanfok) a
Kbrbzsbe folyt, atlepett a I<brbzsbn 5 a Jovanfok mellett haladt
a Sebeserig, innen a m.-tur-n.-varadi utat atmetszve a Bogacso
szigetnel vegz6dbtt.

Eszakfelal azonban a Nadanyiak kezen leva Varsanyegyhaz
. puszta es Ege kbzt nem voltak biztos hatarok. 1435-ben a
Nadanyiak ellenzettek a hatarmegallapitast, 5 e miatt 1520 kbrul
nagy pbr tamadt, mert nem tudtak biztosan, a Luclasfenek nevu
nadas kie tehat? Tbbb mint 80 tanut hallgattak ki ez ugyben, de
annyi szavan is bajos volt eligazodni.

Fbldesura volt Egenek a XV, szazad folyaman az Egey csalad.
Ez azonban nagyon szet agazott, ugy hogy 1518-ban a falu mar
negy reszre volt folosztva. Kesabb a csalad kihalt s behazasodas,
vetel stb. utjan a falu szamos, masnevu csalad kezere jutott. 1552
64-ben pedig annyi volt itt a foldbirtokos, hogy az adorovo unja
mind egyenkent felsoralni, hanem 1552-3-ban I<omlosy Kalman
1556-ban ozv. Kemeny Ferenczne, 1560-ban pedig Bene Janos
neve alatt osszefoglalja az osszes adozo kapukat. Pedig a dolog
korantsem allott ugy. Igaz kepet a birtokosoknak Fbldvary Istvan
1562-ben frja fbi ekkent:

ozv. Ragyoczy Kelemenne jobbagyai fizettek 7 kapu utan, ozv.
Glesan Lasz/one 7, Varjasy Boldizsar 7, Bene Janos es Kemeny Ba
lint egyutt 6, ozv. Erdahegyi Matyasne 6, M6re Mate 5, Deres Ist
van 4, Kontos Albert 4, Szekely Miklos 2, Keresthel Janos 2, Saro
Mihaly 1.

Hogyan jutottak e csaladok egei reszukhoz? (sak egy parnal
tudjuk megfejteni.

A Ragyoczyne kezen leva resz eredetileg Egey Andrase volt.
Ennek ozvegye 151 O-ben adta at leanyanak Simay Gergelynenek,
szUl. Egey Zsofianak. Ettal fiaira Simay Matyasra es Zsigmondra
szallt. Ezek valamelyikenek ozvegye masodszor Ragyoczy Kele
menhez ment ferjhez s azert 1562-ben e neven fordul el6 az osz
szefrasban.

A Glesanne kezen leva reszt 1518-ban Egey Antal vegrende
letileg ajandekozta Komlosy Ferencznek. - Ez kiralyi adomanyt
is szerzett rea 1525··ben. Halala utan (1530-ban) kiskoru fiara
Kalmanra szallt. Ennek idejeben 1535-ben I. Ferdinandtol elker
te ugyan Vasarhelyi Gergely nevu nemes Egey Antal reszet azon
urugy alatt, hogy Egey halalaig Zapolyay-parti s igy hOtlen vala,
de 3 ev mulva eltehette levelet a tarsolyaba, nem volt annak sike
reo Koml6sy Kalman kiskorusaga alatt nenjenek Komlosy II. Anna
nak ferje, Szekely I. Benedek, tartotta kezeben e reszt, s 1549-ben
Szekely Benedek halala utan ozvegye a mostoha fiaival kotott
egyezseg szerint kis naval Ferenczcel ide akart kbltozni. Ugyan
ezen evben Komlosy Borbala ferje, Glesan Laszlo, neje es Koml6sy
Kalman neveben eltiltja Szekely Benedek fiait Egenek az ahirok
tudtuk nelkul val6 folosztasat61. rgy aztan Komlosy Kalman oroke
hez jutott, de 1560-ban magvaszakadvan, az aresze natestveree

ozv. Glesan Laszl6nee szul. Komlosy Borbalae lett.
Varjasy Boldizsar korulbelul azt a reszt birta, melyet Egey Antal

1518-ban Komlosy Boldizsarnak adott, mert az aanyja Koml6sy
leany volt.

A Bene- es Kemeny-fele reszt 1518-ban Kemeny Miklos kapta.
Ezt a Kemeny-csalad egy idare elveszitette ugyan, de 1555-ben
visszaszerezte.

A mit Erdahegyi Matyas ozvegye birt, eredetileg Egey Laszl6e
volt; ett611518-ban oZV. Erd6hegyi Janosnera szallt, aztan ennek
orokosere.

More Mate resze a Simayakra szallt Egey Andras-fele reszbal
volt kiszakitva.

Szekely Miklos alkalmasint csak mint kiskoru, mostoha test
verenek, Ferencznek, gyamja van a birtokosok koze frva. - Bizo
nyitja ezt az is, hogy 1564-ben helyette mar Szekely Ferencz for
dul el6 birtokoskent, s,ez evben at es unokahugat Glesan Annat
(Laszlo leanyat) Miksa kiraly uj adomanylevellel erasfti meg egei
reszbirtokaban.

1564-ben ozv. Ragy6czyne, Varjasy Boldizsar es ozv.
Erd6hegyine helyett Zalay Albert, ozv. Viczmandy Istvanne es Pat
tantyus Balazs fordulnak ela birtokosokkent s ezenkivUl 2, eddig
nem emlftett foldesur is fol van jegyezve: Nadaby Istvan es Saro
Istvan, mindenik jobbagyai egy-egy kapu utan fizettek.

Ezekbal is sejthetni, hogy Ege a nepesebb kozsegek koze tar
tozott. A kapu szamok gyorsan emelkednek benne: 1552-ben
csak 7, de 1553-ban mar 25, 1556-ban pedig 40, 1560-ban (4 telek
lakatlanul allvan) 36, 1562-ben 54, vegul 1564-ben 64 kapu utan
hajtottak be a rovast lakosain.

1563-ban megis csak 50 csaladot szamitanak benne ossze, pe
dig ketsegtelen, hogy minden kapu legalabb egy csaladot tett ki.
Azonban, ha 50 csaladnal maradunk is, batran tehet6 lakossaga
250 f6re.

Igazolja ezt az 1562-ik tizedszed6 is. Szerinte ez evben Egen
36 jobbagynak volt vetese, 15 pedig keresztenypenzt fizetett. Az
elabbiek 1 kalangya,7 keve es 38 vontat6 buzat, 6 112 kobol arpat
adtak tizedfejeben. Biraja volt 1559-ben Bondor Mate 1557/8-ban
a torok defterdar 24 (22 regi 2 uj) hazat emlft benne.

Nevelte a falu erteket a Korozson leva rev s annak vamja. A
Vanyarol Bekesre vezet6 ut itt vonult keresztUl a Korozson, s mint
emlft6k, D6zsa Gyorgy is itt szallitotta at csapatait.

Ekkora kozseg a kozepkorban nem lehetett el egyhaz nelkul.
Val6ban volt is, s abban oltar a Boldogsagos Szuz tiszteletere
oly gazdagon javadalmazva, hogy ritkftotta parjat. Egey Antal
kihalashoz kozelga csaladja emleket akarta ezzel megorokiteni.
Alapftvanyt tett tehat, mely allott 4 jobbagytelekb61, nehai Egey
Imre udvarhazanak harmadab61, az egei reV-Yam tizedreszeb61 s
a tilalmas Korozson valo halaszati jogb61. Ejognal fogva a tilalmas
resz meghalaszasakor az oltar jobbagyai is szabadon huzhattak
egy hal6t. Ez alapftvany fejeben a nevezett oltarnal minden nap
szentmiset kellett mondani. - Papja 1552-ben meg megfizeti az
ad6t (3 frtot) a trienti 'zsinatra utaz6 kovetnek, de 1562-64-ben
mar hiaba keressuk az egei foldesurak kozt.

Az 1596-iki romlas utan meg egyszer felepult Ege. 1620-ban
lakosai atfratjak az 1466-iki hatarjarolevelet. 1636-ban Bethlen Ist
van csapata a segftsegertl jova torok haddal egyutt a gyomaiegei
mez6n taborozott. 1650 korul mar lakatlan volt. Midan Simay
Ferencz es Miklos, egy telket elzalogosftanak itt Tot Gergelynek,
pusztanak mondjak. ' Q

A XVII. szazad elejen meg emlegettek az itt lev6 revet. - Ber
csenyi 1706 nov. 16-iki levelben ugy szamitja, hogy Turkevib61
Dobozra menet, a raczok az egei reven kelhettek at.

1711-20 hiaba varta vissza regi lakosait. vegre 1720-ban a
szomszedos Gyoma lakosai kezdtek hatarat hasznalni. - Ereven
aztan Gyomahoz kerult s a regen Egenel sokkal kissebb Gyoma a
mult es jelen szazadban az egykori Ege hataran novekedett nagy
ra.

Dr. Karacsonyi Janos: Bekesvarmegye t6rtenete /I
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Rozsafiizer Szuz Maria SzcplOte1en Szive tiszteletere

embcriseg buneiert.
'lebat allgusztllS h6napban, Maria szive h6napjaban kLilOnos

tiszleletleJ vegyl'ik korl"ll szuz IVlaria Szep16telen Szivet> es imad··
sagainkkal jaruljunk hona mi is az egyetemes Egyhaz engesztel6
mozgalmahoz.

Kis szcmekre:
Odvozlegy Szl\z :Marianak tiszteletremCito szent Szive, kegye

lemmel teljes, az Dr van leveled.
Aldott vagy Te minden szivek koz(itl es aldott a te szent Fiad.

aki Szived alatt nYllgodott kilenc h6napig. Szuz Maria szentseges
Szive l Legy JeZLlS szcnt Szive elott kozbcnjaronk most es ha]alllnk
orajan. Amen.

Ligouri Sze~.Alfonzpusp6k, egyhaztanit6
Vereelli Szent Ozseb piisp6k
Evkozi 18. vasarnap
Vianney Szent Janos aldoz6pap
Havas Boldogasszony
Urunk szinevaltozasa
Szent II. Szixtus papa es tarsai vertanuk
Szent Domonkos a1doz6pap
SzentTerezia Benedikta (Edith Stein)
Evlcozi 19. vasarnap
<;zent Klara sz(\z
Chantal Szent Johanna Franeiska szerzetesna
Boldog XI. Tnee papa
Szent Maximilian Kolbe aldoz6pap, vertanu
Nagyboldogasszol1Y
~zt. Poncianusz papa es Szt. Hippolitusz vertanllk

; Evki'izi 20. vasarnap
Eudes Szent Janos aldoz6pap
Szent Bernat apat es egyhaztanit6
Szt. Istvan lciraly> Magyal'ol'szag fovedoszentje
Sz~nt X. Piusz papa
Boldogsagos Szuz Maria kirMyna
Limai Szent R6za sz(iz
Evkozi21. vasal'nap
Szent Lajos es Kalazanei Szent J6zsef
Szent Monika
Szent Agoston plisp6k, egyhaztanit6
Keresztel6 Szent Janos vertanllSaga
Evlcozi22.vasamap

1. pentek:
2. szombat:
3. v3sarnap:
4. hetf6:
5. kedd:
6.5zerda:
7. eSlitortok:
8. pentek:
9. szombat:

10. va~arnap:
11. Mtfa:
12. kedd:
13. szerda:'
14. eSlitortok:
15. pentek:
16. szombat:
1'7. vasa'tnap:
18. hetf&:
19.kedd:
20. szel'da:
21. esutortok:
22. pentck:
23. szombat:
24. vasarnap:
25. hetfa:
27. szerda:
28. eSl',t6rt6k:
29. pentek:
31. vasa1'llap:

Nagy szemekre:
Mi asszonyllnk szent szive, legy iidvozolt szivCmk altaI, szentel

:essck meg a te erenyed.
Jojjorir;J altalad a 5zent kegyelem, legyen veli.ink a te szereteted

Llg)' e [oldon, mint a mennyekben.
Nyerd meg neklink 5zent Fiael Szivet61 b{ineinl<J1ek bocsanatat

es egykoron mennyekben az orok detet. Amen.
+ 1 Dics<'1seg
BLin nClkiil togantatott 5z1lz M,hianak szeplOtelen szenl Szive,

konyorogj erctlLink, kik hozzad menekulLink.

Zara ima:
6, Maria szentseges Szivc, szeretettol langol6 Sziv! Mint lsten

alazatos szolgaloja borulok Ie elotted kegyelemerl esedezve. Tu
dom, hogy a Te szereletto] tlliarad6 Szived a betegel<J1ek gyogyulast,
a szol11orual<J1ak vigasztalast, a faradtaknak enyhi.'tlcst tud acini.
Kerlek, haJlgasd meg ken'semel es at'aszd szeretetl{mgod kegyelmi
hatasat az egesz emberisegre most es halalunk onljan. - Amen.

HUI1Y:!1
VasarnapOkcm: 10 o1'akor,

hetkoznapokon csutortok kivetelevel18 ora
AlIgusztus 20-an 10 ora

Gyoma
Vasarnap es unnepnap 11 ora,
kedden es penteken 18 orakor

Endrod
Vasarnap es l'innepnap: 9 es 19 ora,

hetkoznap csutortok kivetelevel reggel fel 8

Augusztus: M~ria
Szepl "telen Szi re hona. j

Az 1970-es evekben tor tent nap
tarreformig allgllsztus elso vasar
narja, es ez altai az egesz augllsztus
honap a Maria Szive tiszte1etnek
vol t szentelve. Ma mar jl1l1iusban,
Jezus Szentseges Szive iinnepet ko
veto szombaton van ez az Linnep, de
a nepi hagyom{ll1yban sokfeJe ma is
Maria Szepl6telen Szivenek szentelik
az augllsztus htmapot.

Mig a Jews Szive tisztelet a XVII.
szazadban keletkezett, a Maria Szive
tisztelet anlnylag lljkelet{inek mond
hato egyhc1zunkban. 1830-ban, Pa
rizsban Labollre 5zenl Katalinnak
jelenl meg lobb alkalommal a 5zent
Szuz, es kerte a hfvek ,Utal j6l ismert
"Csod<is-e1'em" elkeszitleleset es lerjeszteset, amely erem egyik 01
dalan a szeploteleniil fogantatott Sz{iz kepc van, a masik oldaJan
ped ig a Jezus Szive es Maria SZlve abrazolas. Aztan az 1917.. es,
Falima-i jelcncsek soran keriil be a bivck kozludataba es iSl11erd(~

be a Maria Szive tisztelet, amikor a kis portug<lJ falllcsk;iban SzLiz
I'vh1ria tiibb alkalommal megjelent l1ar0111 kis pasztorgyermeknek,
hcinldJl8k, Ferencnek es Llkianak, es tobbek mellett kerte rajtuk
keres/tt'd a hivekel a Maria Szive lisztelet bevezetesere.

"-\ 1981- ben kczdodo Medjugorje-i (ma Bosznia-Hercegovina)
jeleneseknek is egyik kozponti temaja a Maria szive kultusz. Ilt a
latnokokoll kereszliil a Szellt SZllz minden Jll)nap 13-<il keri kulo-
110S engesztelo napkent megi.iJni, Maria sZlve tisztelctere. . ..

A )\'laria Szive tisztelel kore alakult ki hazankban a Szeretet]{mg
engeszte16 imamozgalorn is, mely szintenrninden honap 13-an
engeszlelO ima6rM vegez Mari<1 5zlve es jeZLlS SZlve tiszteletel'e. A
Szeretetl<ing imaor,it Endrodon is vegezni szoktuk a hOllap 13-ik
napjan.

Mi <1 lellyege tehat a Maria Szive liszteletnek? Az, amit Fati
maban ki is fejez <1 Szent SZLIZ a larnokoknak: hogy ez altaI is en
geszteljek Istellt <1 hfvek az emberiseg blineiert. A bbjt, az ima, a
szcntidsolvas,is, a r6zsafl'lzcr napi im,id kozasa, a gyakori gyOJl,is es
aldozas (Fatimaball, Lourdes-ball es Medjugorjeben is ezeket keri a
Szcnt SZllz) mind a 1elki C1etunk tokelctesiteset S7.0]g,Uja, masreszl
redig ezckkel is cngesztelhetji.'lk az lstent az magunk es <lZ egecz
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Ha!azanei Szeut domef
aldoz6pap - iinnepe: augusztus 25.

1556. vagy 1557. szeptember H-en
szwetett a spanyolorszagi Arag6niaban.
Kituna nevelest lmpott a j6m6du, [One
mesi szw61( u1jan. Reten voltak testve
rek. T6bb varosban tanult, mindeniitt
nagyon szep eredmennyel. Tarsait imfu:a,
j6m vezette, vezeregyeniseg volt koztiik.
Apja fenyes karriert almodott fianak,
hallani sem akart az ifjU szandekar6l,
hogy pap szeretne lenni.

Vegw J6zsefnek egy igen sUlyos be
tegsegb61 va16 csodalatos felgy6gyulasa
valtoztatta meg az apa kemenyseget.
1583. december 17-en pappa szenteltek.
El6bb hazajaban tevekenykedett, piispo
ki szolgalatban a plebaniak iigyeit ren
dezte, orvosolta. Lemondott allasar6l,
mert masfele hivatast erzett. R6maba
haj6zott. Itt ejszakankent a szegenyeket
latogatta vegig R6ma het legnagyobb ba
zililffijanal. 1592-t61 R6maban szegeny
gyennekek nevelesevel foglalkozott, es
ez lett igazi hivatasa. Utrehozta 1597
ben Eur6pa elsa ingyenes nepislwlajat.

Hazat berelt es adomanyolm61 egyre
tobb gyemle1(et tudtak ingyenesen ne
velni es tanitani. A hivek adomanyair6l
kapMk a "Kegyes Iskola" nevet.

1617-ben megalapitotta a piaris
ta rendet, mint egyszeru fogadalmas
kongregaci6t. 1621-ben Mrsulatulmt
elismertek iinnepelyes fogadalmi'l szer
zetesrendnek. Sok iUdozesben es feI
reertesben volt resze, mert iskolaiban
a legmodemebb tudomanyokat tani
tottak, es az egyszeliibb neposztalyb61
szannaz6 uj ertelmiseget kepeztek.

R6maban 1648. augusztus 25-en halt
meg, halalos agyahoz tisztelOi tOmege
zarandokolt el utols6 aldasMrt. Nyel
ve es szive epsegben megmaradt. Sok
hasznalati targyat arzik ma is. Szentte
avatasa 1767-ben volt. XII. Piusz papa
az osszes katolikus nepiskola veda
szen1jeve nyilvfulitotta.

(Ivanyi Lasz16: 200 eves az Endradi
Szent Irmetemplom)

Amint ismert, az uldozott endr6di es hunyai gazdak tiszte
letere allftott emlekmufelavatasara tavaly juniusban kerult sor
Gyomaendr6d endr6di varosreszen lev6 H6sok teren, miutan a
magyar Parlament korabban torvenyt hozott an61, hogy junius
29-et az uldozott magyar gazdak emleknapjava nyilvanftja.

Dr. Kulcsar Laszl6, a MAGOSZ Bekes megyei elnoke emlekez6
szavait kovet6en Gyomaendr6d kepvisel6testUietenek koszoru
jat Varfi Andras polgarmester, a gazdakorok koszorujelt Dr. Kul
csar Laszl6 helyezte el, majd ajelenlev6 gyomaendr6di es hunyai
lakosok, valamint az elszarmazottak kepvisel6i az emlekezes vi
raga ivai tisztelegtek, fejet hajtva e korszak aldozatai el6tt.

Dr. Varju 1.6sz/6

Az idei unnepi megemlekezes - immar sorban a masodik - ju
nius 29-en vasarnap Peter-Pal napjan civil kezdemenyezesre, a
KDNP szervezeseben, a gazdakorok vednoksegevel zajlott Ie.

Reggel kilenc 6rakor Czank Gabor atya endr6di piebanos tar
tott istentiszteletet az lildozottekert es csaladtagjaikert a Szent
Imre R6mai Katolikus Templomban, majd a resztvev6k kozos
linnepi kormenetben kivonultak az emlekmuhoz. A Himnusz
eleneklesevel es Dr. Varju Laszl6 koszont6 szavaival megkezd6
dott az emlekmusor, melyben kozremukodott Hanyecz Margit,
Kotorman Barbara es Ungvolgyi Janos, valamint a Dombszog kft.
technikai stabja.
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·.. elment '\fc1msunk diszpolgara, 88 eves volt

Fel eve kerestem a le
hetoseget, hogy interjut
keszftsek vele...

Amikor egy eve el
kezdtem ezt a rovatot,
kimondatlanul is ott volt
bennem a szandek, hogy
a sok peldamutato riport
alany k6zul az id6sebb ge-

, neraciot vegyem el6terbe
• a sors k6ny6rtelen vegre

hajto. nem kivetelez6 jel
lege miatt.

Sajnos erre a szeme
Iyes talalkozasra mar nem
kerult sor. Honapok soran
tobbszor erdekl6dtem
hogylete felol, remeny

kedve. hogy vegul szemelyesen tehetem fel kerdeseimet annak
az embernek. aki - ki merem jelenteni - Gyomaendrod eleteben
talan a legfontosabb szerepet jatszotta az elmult hatvan evben.
Meltan nevezhetjuk varosatyanak, varosalapftonak sok tekintet
ben, s sajnos most mar nemcsak az ENCI, de 0 maga is t6rtene
lem, raadasul a legfenyesebb lapon bejegyezve neve. munkas
saga.

Julius 'IO-en kisertLik vegso nyughelyere az Endr6di K6zte
metoben. csalad, rokonsag, regi munkatarsak, ismeros6k. A va
ros sajat halottjanak tekintette, a Polgarmester ur bucsuzott tole
a varos neveben.

Egy pillanatra visszarevedek a multba ...

Az Endrodi Cipesz Sz6vetkezet 25 eve - 1947-1972 [eloszo
Sarhegyi Andras]. c. k6nyvben, melyet a Bekes megyei Nyomda
ipari Vallalat adott ki 1972-ben. '

Felesege, Sarhegyi Andrasne igy emlekszik a kezdetekre.
,.Edesapamna/ tanu/tam a szakmat, aztan a Dinya+/egedGs

C(!gne/ do/goztam fiam megsziJ/etes(?!g. Ferjem is csak hebe-h6ba
do/gozott, muszaj volt va/ahogy forditani a sorsunkon. A hazassa
gunk utan egy evre kezdtek arr6/ besze/ni az endr6di bOriparosok,
hogy meg ke/lene a/akftani a szovetkezetet.

Ferjem odahaza ugyancsak a/land6an err6/ besze/t. Az akarat
megva/6sitasanak azonban nagy gatja volt. Az, hogy a szovetkezet
indu/asahoz penz ke/lett, az pedig nemcsak nekiJnk, hanem a tob
bi jobb e/etre vagy6 szakmabelinek sem volt. Mi magunk is penzze
tet/iJk, amit csak /ehet'ett, hogy aztan vegiJI is mindkettonk penze
egybegyG/t a betepeshez. Megva/lom, ugy hittiJk, hogy utana egy
bO/ fordu/ a sorsunk. De bizony nem igy lett. A /egnehezebb koriJI
menyek kozot/ kezdtiJk e/ a kozos munkat ugy, hogy h6napokig
penzi, fizetest nem kaptunk erte. Csak a csa/adosok jutottak id6n
kent nemi penzhez, de akJne/, mint na/unk is, ket ember do/gozott
egy csa/adb6/, ott csak az egyik kaphatott at forintot hetenkent. De
ezt is csak kariJ/beliJ/ hdrom h6napra az indu/ast6/.

Ferjem, aki a szavetkezet e/nake lett a mega/aku/askor, meg a

K 2014. augusztus

tdbbi vezetosegi tag, hdrom h6napig fizetes ne/kiJI do/gozta/<."

A fenti k6nyv eloszavaban Band; bacsi mely, megszivlelendo,
az utokornak is peldamutato, gondolatokat fogalmazott meg.

"A huszonat esztend6s mGkadese szavetkezetiJnknek tovabba
azert sem csakmagunkr6/ sz6/, mert ami e/etiJnk, cse/ekvesunk a
mu/tban es ma is, mint anyafa/dben a naveny, sziJI6fa/unkhoz, End
r6dhaz kapcso/6dik. Ez a fa/tete/ katatt ide bennunket a sok meg
pr6ba/taMs e/lenere is, szii/6fa/diJnk szeretete erle/te meg bennunk
huszonat esztend6ve/ eze/6tt az e/hatarozast, hogy itt ke/l e/etle
hetOseget teremtenunk magunknak, itt ke/l mega/apoznunk a ja
vonket, ha mego/y Gzatt is bennunket a szukseg, ame/y sokaknak
kezebe adta a vandorbotot.

... ott tartunk, hogy modern iJzemreszeinkben, korszerG gepe
ken kaze/ ezer ember do/gozik, igazolja az a/apit6 tagok javobe ve
tett hitet, es ugy gond%m, tiszte/ette/ tekint ezekre az emberekre
az iparunkban az6ta fe/neve/kedett uj generaci6 is.

vegii/ ami huszonat esztend6nk azert sem csak magunkr6/ sz6/,
mert hiszen szavetkezeWnk fete es a/land6 fej/6dese nem csupan
uj szfnt adott kazsegunknek, hanem vegeredmenyben ipart is te
remtett itt, kazepuzemi szinten, o/yan tdrtene/mi hagyomanyokra
a/apozva, me/yek Endrodat a mu/tban kazismerten az orszag egyik
/egszegenyebb, /ege/esettebb es /egkiszo/ga/tatottabb pro/etar te/e
pii/esei kaze soro/tak. Kazsegunket a fe/szabadu/as e/6tt a/land6an
vandor/6 kubikusair6/, a nincste/enseg miatt a/land6an /azong6
agrarpro/etarjaink megmozdu/asair6/, a nevezetes csend6rsorWz
r6/ tartottak szamon. Ma jogosan ta/thet e/ minden endr6dit a busz
keseg - szavetkezeti iparanak termekeir6/ ismert orszagszerte, sot a
kii/fa/di orszagokban is.

Hogyan erWnk e/ idaig? Mik vo/tak e/6reha/adasunk /egje/lem
zobb a/lomasai?

Milyen nehezsegeken ke/lett kereszW/ verekedni magunkat az
a/apitast kavet6 /egkritikusabb evekto/ mostanaig - erre pr6M/
fe/e/etet adni e kanyv. Termeszetesen mindazt, ami tartent e ne
gyedszazad a/att, /ehetet/en csokorba gyGjteni egy ilyen terjede/mG
kiadvanyban. Ezert a bemutatas nem is a teljesseg igenyeve/ ke
szUlt. Megis fe/a/eli - eredeti dokumentumokratamaszkodva - azt
a negyedszazadot, me/y a/att a Minisztertanacs Voros Vdndorzdsz
/6jdnak e/nyereseig, majd az Orszdg Kivd/6 Szavetkezete szintjere
eljutott nagyszerG ko/lektfvdnk.

Ezekke/ a gondo/atokka/ nyujtjuk at e kanyvet szovetkezeWnk
tagsdgdnak, az a/apit6knak; hogy amikor o/vassak, forgatjak e /0
pokat, idezzek vissza nehany 6rdra a mu/t korszakait. Es az ifjabb
generaci6nak, hogy /assak; mily sok kuzde/mes ev munkdja tesiesii/
meg mai korszerG, a munka es higieniai kavete/menyeknek ugysz6/
van te/jesen megfe/e/o szavetkezetDnkben."

Azota eltelt t6bb mint negyven ev, de ezek a gondolatok ma
is aktualisak, ujra kell teremteni az ipart a varosban.

Talan azert is duplan erzodik Bandi bacsi hianya, mert Gyo
maendrodnek most a 21. szazadban a j6v6t illetoen ismet nagy
szuksege lenne egy Sarhegyi Andrasra, egy ENCI-re, s mindarra,
amit ezek a fogalmak takarnak, jelentettek jelentenenek a tele
pulesnek.

Nyugodjek bekeben.

Dr. Varju Laszlo
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A rheumatoid arthritis II.

Benke Maria versei

csut6rt6k 8-12, 13-17.
pentek 8-12, 13-18.
szombat 8-18.
vasarnap 9-12

Osz/acsne Kat;

nyitvatartas:
hetf6 8-12, 13-17.
kedd 8-12, 13-17.
szerda 8-12, 13-18.

az iziiletek lassan, fokozatosan ldrosodnak, funkci6juk romlik. A
betegek 20%-anak tiinetei tart6san javulnak, lO%-uk betegsege vi
szont tart6s kezeles mellett is folyamatosan aktiv, gyorsan halad az
iziiletek pusztulasa fele. Az aktivitas valtozasat klinikai, laborat6
riumi vizsgaIati adatok alapjan mert parameterekbol kepezett be
tegseg aktivitasi pontrendszer alapjan szamszerusitik szakemberek.

Az RA kezeIesenek elsodleges celja a betegseg kimenetelenek
javitasa es a romlas megelozese. A 70-es evekben a kezeles alapja az
un. terapias piramis volt, mely a~t jelentette, hogy a betegseg kez
detetol szamitva fokozatosan haladtak a szteroidt6l az agresszivabb
bazisterapias szerek fele. A 90-es evektol kezdve azonban m6do
sulni kezdett az RA terapiaja, a betegseg aktivitasanak megfeleloen
alkalmazhat6 eszkoz kivaIasztasaval.

A beteg terapias vezeteseben fontos maga a beteg, a reumatol6
gus es a haziorvos egyiittmukodese. A reumatoid arthritises beteg
kezelese, gondozasa komplex feladat, melyben az allapothoz igazo
d6 gyogyszerelest, fizioterapiat, a megfelelo idaben es indikacioval
vegzett rheumasebeszi beavatkozas, pszichoterapias vezetes, szoci
alis tamogatas egesziti ki.

. A gy6gyszeres kezeles kepviseloi a tiineti gyulladascsokken
to gyogyszerek, mint a nem-szteroid gyulladascsokkento szerek
(NSAID) es a szteroidok. Az NSAID-ok es a szteroidok hatranya,
hogy a tiineteket bar csokkentik idolegesen, de az iziileti karosodas
kivedesere nem kepesek, tovabba szamos mellekhatasuk van.

A bazisterapias szerek a betegseg lefolyasat m6dosito szerek
egyes eskombinaci6s kezeIesben egyarant alkalmazhatok. A ke
zelesi mod megvalasztasanal figyelembe veszik a beteg aktualis aI
lapotat es a betegseg rendelkezesre all6 adatok alapjan ismerheto
k6rj6slatat. A bazisterapias szerek ismert kepviseloi a methotrexat
tartalmu Trexan es a letlunomid hat6anyagu Arava, aranys6k,
chloroquin, cyclosporin stb. Segitsegiikl<el elerheto a betegseg
nyugvo szaka es egy optimalis egyensulyi allapot, de nem vedik ki
biztosan az iziiletek kesoi karosodasat, tovabba a bazisterapias szer
mellekhatasa miatt a beteg lehetseges, hogy nem toleraIja annak
szedesel. Ezek hasznalata eseten is rendszeres klinikai es labor vizs
gaIatokat kell vegezni a hatekonysag es a mellekhatasok eszlelese
celjab61.

Az immunbetegsegek kezelesenek legujabb formaja az a biolo
giai terapia, mely az immunrendszer milkodeset modulalja. Ezeket
a szereket molekuIaris biologiai modszerek segitsegevel allitjak elo.
Az RA terapiajaban alkalmazott biologikumok a gyulladasos folya
matba sejt szinten avatkoznak be. Az iziileti pore leepiileset, a gyul
ladasos folyamatot a betegseg k6rfolyamataban oki szereppel bir6,
feherversejtek altaI termelt un. citokinek okozzak, a biol6giai tera
pias szerek a k6rfolyamat oki tenyezoikent ismert citokinek hatasat
blokkoljak. Ismert biologikumok az Enbrel, Humira, Remicade es
a Mabthera. A biologikumok a fentiekben felsorolt szereknel hate
konyabban csokkentik a gyulladast, gatoljak a porc- es csontpusz
tulast, hosszu tavon fekezik a betegseg anatomiai elorehaladasat.
Magas aruk miatt akkor keriilnek alkalmazasra a klinikumban, ha
a hagyomanyos bazisterapias szerek nem hatekonyak vagy a beteg
ezeket a keszitmenyeket nem tudja szedni.

Forras: Dr. Poor Gyula: A reumatologia tankonyve Medicina 2008.
Dr. Gomor Bela: Klinikai reumatol6gia Medicina 2001.

dr. Macsari Judit

Gyomaendred, Fe ut 56/1 5Z.

~...........r\. Tovabbra is (~
~ sokszeretettelvarjuk\~~

jatekos kedvu ~

fogad6inkat es fogad6kedvu jatekosainkat!

lott6z6
Imadkozom a konyvekert,
az olvasas oromeert.
A fejlodes lassuljon Ie,
irjanak az emlekkonyvbe.

A vagyam, hogy olvassanak.
Ezzel utat mutassanak.
Ifjusagnak, kie a jovo.
Adja ezt meg a Teremto!

Vecses, 2014. julius 8.

Elgondolom, hogy volt regen.
Ki van a konyvben a kepen?
Hus - ver ember gondolata,
Lelkenek titkM feltarta ...

Ima a konyvel&rt ...

Csodas iras, konyvek, lapok,
ha olvashatok, boldog vagyok.
Gondolatok, szavak jonnek,
lesznek beloluk szep konyvek.

Gyermekkorom imadsaga,
ImakoRyvbe volt bezarva.
A Biblia tanai bolcsek,
tanitasul< elojonnek...

Itt szulettem, eltem, s elek,
nem vagyom el, nem cserelek,

Mindenhol ertik szavam az Emberek,
Itthon vagyok! - Haza megyek!

Egeszsegrol-betegsegrol

A hazam szeretete...

Kedves Olvas6k! Az alabbi cikk az e16zIJ folytatasakepp a
rheumatoid arthritis diagnosztikai m6dszereibe es rna ismert kezelesi
m6dozataba ad egy kis betekintest.

A rheumatoid arthritis (RA) diagn6zisahoz laborat6riumi es
radiol6giai vizsgaIatokat vehetiink igenybe~'Az elobbiek koziil don
to a betegsegre jellegzetes autoantitest, a rheuma faktor (RF) kimu
tatasa. Az RF azonban a betegsegre nem specifikus, a betegseg korai
fazisaban csak az esetek 50-60%-aban lehet kimutatni, elOrehala
dott k6rkepekben 10-20%-ban hianyozhat. Ugyanakkor az RF mas
betegsegekben es allapotokban is elOfordul, igy mas autoimmun es
kr6nikus gyulladasos betegsegekben, idiilt bakterialis es acut virus
fertozesek eseten, nyirokszervi daganatoknal. Egeszsegesek eseten
is 5%-os az RF pozitivitas, mig idosek eseten 10-15%-os pozitivitas
jellemzo. Ebbol ad6d6an az RA-ra jellegzetes tiinetek hianyaban az
RF pozitivitas tulertekelese sulyos hiba. Az anti-CCP viszont 95%
os pontossagot mutat az RA eseten.

A labor parameterek koziil a betegseg aktivitasat jelzi a gyor
suIt siillyedes (We-Westergreen-ertek), az emelkedett CRP es az
emelkedett feherversejt es verlemezke szam. ElOrehaladott, jelentos
gyulladasos aktivitast mutat6 betegsegnel verszegenyseg alakulhat
ki, mely azonban vasp6tlasra romlik.

Az iziiletekrol kesziilt rontgenfelveteleken a legelso, nem spe
cifikus elvaItozasok a kezek es labak osszehasonlit6 felvetelein a
lagyresz kiszelesedes es az iziilet kozeli savos csontritkuIas. A be
tegsegre jellemzo szeli felritkulasok a csont szerkezeteben kesobb,
az esetek 60-70%-aban a betegseg kezdetetol szamitott kb. 2 even
beliil jelennek meg. Ezeket az ujjak alapiziileteinel, a kez-es labko
zepcsontok es az ujjpercek izesiileseinel kell keresni. MRl vizsgaIat
tal ezek a felritkulasok mar korabban kimutathat6k, bar az eljaras
koltsegessege rutinszenl klinikai alkalmazasat nem teszi lehetove.

A porcpusztulast jelzo iziileti deformitasok mar egyertelmu, de
kesoi radiol6giai jelek.

Az RA-hoz hasonl6 panasszal, tiinettel, sot radiol6giai es labo
rat6riumi elteresekl<el tarsulhat egy sor mas mozgasszervi betegseg
is, mint pI. a szisztemas lupus, a virusok okozta sokiziileti gyulla
das, a pikkelysomorrel tarsul6 iziileti gyulladas, a koszveny, es a ko
pasos jellegu iziileti k6rkepek.

A betegek tobbsegenel a betegseg lefolyasa hullamz6, reszle
ges fellangolasok es nyugv6 szakaszok valtjak egymast, mikozben

Csaladom, otthonom, Baratim,
itt elnek, itt vannak tarsaim ...
Fel szavakb6l is ertjuk egymast,
a Hazam Magyarorszag! - nem mas!

Yegig nezek e'szep Hazaba'
racsodalkozom e csodas tajra,
hullamzik a buza-mezo,
itt ringott bolcsom ezelott. ..

E helyt, hoi Edesanyam meselt,
regi szep titkokr61 regelt. ..
ElmeseJte az 0 gyermekkonit,
valtozott az Elet? - de mekkorat!

Ha majd eljon a vegso idom,
s lelkem visszaveszi a Teremtom
Hazam foldjeben nyugszom,
orok almomat itt alszom ...
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Kedves Olvas6!

A bucsujanis as a bucsuk jelentosage a tarsegunkben is
novekszik. Egyre Hibben indulnak el a kozeli vagy tavolabbi
helyekre, hogy bunbocsanatot nyerjenek vagy egyszeruen
kulturalis erdeklodesbol latogatjak meg a bucsukat. A val
lasi jellegu utazasokat korunk vallasturizmusnak nevezi as
az ezzel foglalkoz6 tUdomanyag a vallasturisztika elneve
zest kapta. A vailasturizmus jelentosege foleg katolikus, de
protestans kozegben is emelkedo tendenciat mutat. A val
lasturizmusban varosunk is egyre nagyobb lehetosegeket
lat, melynek elso sikereit a Szent Laszl6 zarandoklat es a
megnyert vallasturisztikai palyazat bizonyftja.

Varosunk as a vonzaskorzetabe tart6z6 tempJomaink
bucsui nagyraszt a nyari idoben, junius-julius h6napban
vannak. A gyomai Jazusszfve templom as a hunyai Szent
Laszl6templom bucsuit junius h6napban unnepeljuk. Egy
kor a bucsuk nemcsak vallasi rendezvenyek voltak, hanem
kulturalis es gazdasagi hatasuk meghatarozta a bucsujaro
helyekhez tart6z6 telepulasek mukOdeset is.

A bucsur61 es a bucsujaras jelentosegerol a tovabbi
akban rovid t6rteneti attekintest nyujtunk. Bemutatva a
szavak, fogalmak eredetEH es szaktudomanyi meghataroza
sat. Remelem sikerul ezzel a r6vid ismeretterjeszto fyassal
felhfvni varosunk iak6inak figyelmet a vallasturisztikara es
annak lehetosegeire.

Bucsujaras

A bucsu szavunk honfoglalas el6tti, 6t6rok eredetU, a bosa··
kiOrOI, megszabadul - szarmazeka. A katolikus egyMz szerint
a buesu (indulgentia) a mar megboesatott bunbkert jar6 bOnte
tesek megvaltasa. A bucsunyeres szigoru feltetelekhez kotott:
keresztseg, egyhazhoz tartozas, kegyelmi allapot, az el6frt ve
zeklE§s teljesftese es a buesu elnyeresenek szandeka.

A nepi vallasossag egyik leglatvanyosabb es legbsszetet
tebb hagyomanya a buesujar6helyekre. kegyhelyekre tbrten6
csoportos zarandoklat, a bucsujaras. Magyarorszagon mar a
kbzepkorban kialakult a bucsujar6helyek Ml6zata. amely a torok
uralom utan szervez6dbtt ujja, a barokk vallasoss~g idejen tudott

kiteljesedni. A bucsujar6helyek tobbsege kutak, forrasok. esoda
tev6 szobrok, kepek mellett alakult ki, amelyekhez a kegyhely
elete soran szamos csodas tortenet, legenda kapesol6dott. Ezek
a tortenetek reszben a kegyhely kialakulasat magyarazzak, resz
ben az ott tortent csodakat, esodas gy6gyulasokat beszelik el.

A bucsujar6helyek folkl6rjahoz sajatos vallasos szokasok tar
toznak. Ezek a buesukr61 hazavitt emlektargyak, szentelmenyek,
a bucsufia, a buesuvasar, az els6 buesus fiatalok bucsukereszt
sege.

A bucsujar6helyek vonzasi korzetOk alapjan lehetnek helyi
jelent6seguek, amelyeket esak neMny telepOlesr61 latogatnak,
es lehetnek orszagos vagy nemzetkbzi kegyhelyek, amelyeket
tbbb szaz kilometeres korzetb61, vagy meg messzebbr61 keres
nek fel a zarandokok. A kozepkort61 kezdve vannak adatok a
Magyarorszagr61lEur6pa jelent6s zarandokhelyeire: R6maba,
Compostelaba, Aaehenbe tbrten6 zarandoklatokr61.

A magyarorszagi kegyhelyek kozbtt az ut6bbi ket evszazad
ban nagy latogatottsagra tett szert tobbek kozbtt Mariap6es,
Csfksomly6, Matraverebely-Szentkut, Mariaradna, Mariabesny6,
Mariagyud, Csatka, Sarka, stb. A csoportos buesujaras a tbrte
nelmi kbrOlmenyek kovetkezteben nemzeti zarandoklat jelleget
bltbtte, mint peldaul a esfksomly6i buesun. Napjainkban a vallasi
elet es a turisztika egymast kiegeszfW, alapvet6en vallasos eelo
kat szolgal6 vallalkozasava valt.
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Bo/dogu/t hugom - aki mosonmagyarovan gimnazlU
mi tanarna volt - hagyatekaban ta/altam egy igen erdekes
pa/yazatra beadott do/gozatot, me/yet hugomnak nyi/van
e/bfra/as celjab6/ adtak at, maso/atban. A dolgozat elsa
harmada ertekes gyomai he/ytorteneti, neprajzi es tarsada
/omtorteneti adatot tarta/maz. Beszedes one/etrajzi fras, s
a masodik, harmadik harmada mar az 1945 tavaszan Ga
rara (Bacs-Kiskun megye) tortent telepOles, az ottani e/et
rendkfvO/ szfnes /efrasa (mint tudjuk, Endradra/, Gyoma
1'6/ tobb csa/ad te/epOlt Garara a haboru utan). Nev ne/kOI
adom kozre, mert nem szeretnek "szemetyisegi jogi" kelle
metlensegekbe keveredni. A szerza-palyazQ frasat "eletrajzi
regeny ... "-nek hatarozta meg.

"Bekes megyeb61 Gyomar61 (Gyomaendr6d) szarma
zom.

Az anyai nagyszuleim valamikor nagyon gazdagok vol
tak. A nagyapam nagyon arrogans buszke ember volt, ret
tenetesen rossz termeszettel megaldva. Negy gyermeke
kozOI harom meg tanult ember lett. A legid6sebb fia 1945-ig
kozjegyz6 volt Gyoman. Mire a legkisebb gyerek is iskola
ba jarhatott volna, semmijOk nem maradt, fgy iskolaba sem
jarhatott, ez volt az edesanyam. Nagyapamnak addigra egy
kidi haza volt a Korozs gatoldalban, ugy gondolom, hogy
gat6rhaz lehetett. Mindenet elpereskedte. Kozjegyz6 fia
szegyellte apjcH, sz6ba sem alit vele. A ket kazeps6 gyere
kuk elkolWzott a falub61, esak anyam maradt veluk, aki kis
lany korat61 kezdve eseledeskedett es fgy tartotta el szOleit.

l\Jagyapam a gyomai vasutallomasra jart, az utasok eso
magjait szallftotta, ebb61 eldegeltek.

A nagymama kozben teljesen megvakult, munkakepte
len lett. 19y aztan amikor anyam ferjhez ment, nagyapam
mindent elkovetett, hogy szetszedje 6ket. Par ev mulva ku
Ion mentek, pedig mar ket gyermek is volt.

A nagyobbik kislany volt, s az akkori Wrvenyek szerint
az apjaval maradt, a fiu viszont anyamnal, akit aztan nagy
apam hamarosan lelenebe dugott (megjegyzes: allami ne
vel6 intezet).

Edesanyam par ev mulva titokban ismet ferjhez ment,
de ebb61 is valas lett egy fiugy~rmekkel, aki hamarosan a
testvere melle lelenebe kerult. A ket fiu ott tudta meg, hogy
6k f¢ltestverek anyai reszr61. ,

Edesanyam tovabb eseledeskedett, s igy volt kenyer
keres6 a Mznal. A gyerekekert is fizetni kellett a lelenebe.
Nagyapam minden igyekezetet latba vetve egy keresked6
nel helyezte el anyamat, aki meterarus, azaz r6fas volt. Na
gyon j6 helye volt anyamnak, mivel szorgalma$ volt, nagyon
szerettek. Ehhez a r6fashOz szallftotta az arut egy felvideki
"gy6esost6t" (igy neveztek a szlovak nyelvterOletr61 az AI
fOldre Wbb evszazada lenvaszonnal keresked6ket), akinek
egy fia es egy lanya volt az anyai nagyanyjanal Mez6ko
vesden. Megismerkedtek anyammal es a kavetkez6 alka
10mmal a gy6esost6t itt maradt arujaval egyutt Gyoman. A
gyomai keresked6 alkalmazta mint segedet, s aztan ebb61
a szerelemb61 szulettem en, Sz. Iren. Megeskudni nem tud
tak, mert, edesapam esehszlovak allampolgar volt, s nem
kapta meg a magyar allampolgarsagot. Az en apam leg
alabb olyan makaes volt, mint a nagyapam, s igy nem tudta
6ket szetmarni. NagyszOleim el6tt a "esavarg6 gy6esost6t"
maradt, de apam fOtyOlt az ilyen apr6sagokra. Anyammal
ketten mi voltunk neki mindene. Rajtunk kivul meg egy na
gyon j6 baratja volt, Papp Vazul 6eskavas keresked6, az en

draga j6 keresztapam. Aki ketszOrke 16val hint6ba fogva
vitt engem keresztelesre, mint egy gr6fkisasszonyt. Nagyon
szeretett engem. Lakast bereltek szOleim es elkezdtek a
gyerekek asszegyujteset. Apam lanya ott maradt l'v1ez6ka
vesden a mamanal, de a fiut ide hozta Gyomara, aki mar
tizenot eves volt. Apam megirhatta neki, hogy annyit beszel
lek, be nem all a szam, mert a vonatr61 leszallva ugy odva
zolt: "szervusz, te kis feesegi", aztan ez maradt a nevem
sokaig. Edesapam aztan minden igyekezetevel azon volt,
hogy anyai reszr61 val6 batyaimat is hazahozza a leleneb61.
Ezutan egy labbal hajthat6 vasari forg6nk is volt, de kazben
ment a kereskedes is a r6Ws satorban.

A fiuk nyakukba akaszthat6 ladakb61 cip6fuz6t, gumi
eukrot, biztosft6tut, legyfog6t arultak. igy jartunk vasarr61
vasarra mind a hatan. Sokat aludtunk koesiderekban, mert
altalaban eeeaka Pl1entonk a kovetkez6k helyre, ahol mire
kivilagosodott, allni kellett a forg6nak.

En mint kislany nagyon elveztem ezt az eletet, az id6
sebb batyam nagyon szegyellte es elment egy tanyara in
kabb eselednek. Ebbe belebuktunk, a forg6 ellett adva, a ket
id6sebb fiu iskolaba jart, ehhez apam nagyon ragaszkodott,
s ezutan harman vasarozgattunk tovabb meteraruval. Mivel
edesanyam nem jart iskolaba, kes6bb ez a vasarozas sem
ment ugy, ahogy kellett volna, sokat veszel<edtek apammal.
Annal a gazdanal laktunk tovabbra is, esak kimentonk a ta
nyara reszesnek, tanyasnak. Minden a gazdae volt, s alku
szerent reszesOltonk ebb61-abb61. Anyam bejart a gazdaek
hoz a varosba mosni, takaritani. En is mar mindenaron dol
gozni szerettem volna, es ram biztak a kisesik6t, elnevez
tem Mukinak es alland6an koekaeukorral tamtem. Ramn6tt
a esik6, es utana egy esalad mehet kaptam gondozasra,
mert apam ugy gondolta, hogy amig a mehesipesekkel fog
lalkozom, addig se esaesogok. Lehet, hogy hihetetlen, de
egyszer sem esiptek meg, s igy vigan rosszalkodhattam to
vabb.

Ha rosszalkodtam s a batyaim Oldoz6be vettek, a me
hekhez szaladtam, s 6ket osszeesiptek a mehek, meg a
konyhaba is utanuk mentek. Friss viz volt mindig a mehek
el6tt, sakis buta fejemmel meg a tarl6viragot (tisztesfU)
odahordtam nekik a I<aptar ele. A fiukkal egyOtt jatszottam, s
egyik alkalommal fiu testveremmel egyutt masztunk fel egy
fara, hogy nyers tojast megigyuk, mint maskor is tettOk, de
esak egy tojas volt, ezen osszeveszWnk, s lerugtam a ba
tyamat a far61, esak a keze toratt el. A fan maradtam, s apam
esak este tudott leesalni, hittem neki, lejottem es kegyetlenOI
elfenekelt.

Aztan a jatek sparheltemhez meguntam a kazalt61 horda
ni a szalmat, es odavittem a kazalhoz, de bizony az egesz
kazal meggyulladt, alig tudtak eloltani, nagyon kikaptam is-
metelten. ,

Masik alkalommal a letetvesedett tyukokat akarvan meg
menteni - miutan szOleim hiaba pr6balkoztak mindennel - s
a tyuk61 kozepen tozet gyujtottam mindenfele lommal, hogy
majd en kifOstblam a tetveket a tyukokb61, s rajuk zartarn az
ajt6t. Egy id6 utan kinyitottam, s amelyik tyuk meg nem ajult
el, az mind ram repOlt s a taz belobbant, megint nagy taz
lett, riadalom, s apammal seggrever6sdit jatszottunk, s en
meg,ertettem, hogy ezutan nagyon j6 kislany leszek.

Osszel iskolaba mentem."
Kozreadja:

Cs. Szab6 Istvan
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Szilagyi Ferenc: Petofi Gyoman
Az 1849. julius 31-iken Segesvarnal elesett kalto emlekere

Nyar volt, tiizes, heves
a kasza mar szegen
de gorbiilt ive, (Igy lehet:
holnapra megint egyenes

Mert jo a hir, es ez a hir gonosz:·
Erdely felol reank tort az orosz,
behivta elleniink nagy kegyesiil
a kiraly; a kasza egyenesiil,

mint a derek - - Az. izzo eg alatt
a tengeri kozt egy szeker haladt,
ekh6s; ket lova szinte mar kidolve
le-Iecsuklik mar a szikes, poros foldre;

Valto kenel Egy torony amoda
a l<oros szelen folfeherlik - Qyoma!
a foteren a nagy szeker mega[[
s rola a szep ifju fiirgen leszall;

Az. ing a nyakan kinyitva, a toll
(eng a kalapjan, mentejen zsinor
es indul is mar a hazba, amelyet
faluhazul itt nem oly reg emeltek.

Keresne benn a birot, a notart,
a falu to[[cit, hogy kef kidolt lovcit
levaltassa, hogyha lehet, de menten,
mert neki ott ke[[ lenni
- nem foghatja itt semmi!
BemneI, a vegso kiizdelemben!

Belep, jUlius, szello se legyint,
a Iocan szunnyad a helyi elit;
koszon s elmondja, mint jart a fogat 
kelletleniil a jegyzo: - Van irat,

valami papir! - Hat 0 elokapja
tiszti konyvet s az asztalra lecsapja 
Vgrik a jegyzo: - Bi -bi-biro uram,
tudja-e kend, elottiink hogy ki van?!

Pattanjon talpra mar a szunnyadasbOl
"Talpra, magyar!" Itt all Petofi Sandor!
Szokken a biro, s az egesz e1it,

a ko!tot legott vallra emelik,
szekerebol a joszagot kifogjak
sa kocsit maguk az udvarra bevonjak

-"Petofi Sandor!! Nem kettot, hatot!
s ha kel!, akar mindjart hintot adok!"
kialt a biro, a szemet torolve
(az alomtol-e, vagy mert kibujt a konnye).

S kiildi a kisbirot maris ki a hazboI:
pergesse a hirt, amely szinte langol:
itt a kozsegben a Janos Vitez,
s a Nemzeti dal atyja: PelOn Sandor!

A dobszo pereg s oreg, ifju, gyerek
a kozseghazan percenet alatt,
-meg harangot is kongattat a pap-,
s fan til, kinek helye lenn nem akadt.

Kilep a kolto, ingben, az atillajcit
ledobta, de a kardja oldalan:
-Hazafiak! Vegveszelyben hazank;
a gyava kiraly, Iatvan, gyoz a jog
reank hozta a cart, az oroszt!

Haza vagy halal - legyiink foldonfutok!
Valasszatok hcit ujra, magyarok!
Veszelyben minden, mit Igazsag s a Jog
masfel ev aIatt itt megalkotott!

En is megyek, mert hogy Erdely folOtt
lattam uszni nagy veres iistokost;
ott kelliennem, a vegso kozdelemben
ne torhessen Alfoldiinkre az ellen,

mert akkor oda a kenyer, a kivivott
nepjog! Oda a szankboI a falat!
Fegyverre hat, fe!, jo gyomaiak,
fegyverre ujra, mirank var e hare!

Megeljenzek, a biro odabent
megterittetett, a lovat mig befogtak
ehiik es szomjuk csondesen eloltilk:
ott volt a kedves fiatal anya
a kisfjuval a szep JUlia.

Ket Fekete 1o priiszkolt kint a rudnal
(egy nagyot ittak mar elobb a kutnaI).
Fo/kapaszkodtak gyorsan a szekerre
(tiizes szeker, mely Illest vitte egbe!!)

I<izorg az utra, a nep iinnepele,
s az izzo napban porfelho aranyban
elWnt lassan alTa, Bereny fele - 
fiilebe meg az ,.Eljen soka!" harsant

s az "Egy Qondolat" vitte a Veg fele.
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Pelofi Oyoman

Elhangzott 2014. julius 25-en Cjyoman az 4i errilektabla felavatasakor., .
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Bekes Megyei Roma Labdanig6 Torna
es KultunHis ap

Szecsi Zsalt

Gyomaendrod Yaros Roma Nemzetisegi Onkormanyzata 2014.
julius 12-en megrendezte a Bekes Megyei Roma Labdarug6 Tornat
es Kulturalis Napot. A tervezett esemenyt, ami az Endrodi Sportpa
Iyan lett volna, az esos idojaras miatt az esemeny elotti napon tel
jesen at kellett szervezni. Rendezvenyiink szombat reggel 9 6rakar
kezdodott a varasi spartcsarnakban, ahol Szecsi Zsalt elnok es Varfi
Andras polgarmester koszontottek a helyi es a megyebol erkezo fa
cistakat, szurkol6kat. Varfi Andras polgarmester kezdorugasaval 8
csapat 'lett reszt a rangad6n. DeIutan 14 6rakar a Gyomai K<1tona
J6zsef Muvelodesi Kozpontban tor tent meg az eredmenyhirdetes,
ahol az elso helyezett Doboz, a masadik Bekes, a harmadik Gyama-
end rod (BasszllaIl6k) csapata lett.

14.30-t61 ugyanitt a M{ive16desi Kozpontban Kulturalis Nap
vette kezdetet, ahal felleptek helyi es videki zeneszek, igy peldaul:
Puj Ferenc es Puj Eva, Botos Janas es neje, valamint a Mezoberenyi
Napsugar tancegyiittes. Az este sztarvendege Kis Gr6f6 valt, majd
ezt kovetoen a Bekesi Hangulat Band egyiittes sz6rakoztatta a ko
zonseget.

Itt ragadnank meg az alkalmat, hogy megkoszonjlik mindazok
nak a tamogatasat, akik nelkLil ez a nap nem johetett volna letre.

Varfi Andras palgarmester urnak, Dr. Szonda Istvan Muv. Koz-
Ipont Igazgat6janak, aRoma Polgarjogi Szovetsegnek, a Cyomaend

rodi Fiatalokert Egyesiiletnek, Poharelec Laszl6 kepviselo llrnak,
Flilop ZO]t{1I1 kepvise16 umak, Vass Ignac llmak, Fiilop Istvan (Ir
n,ak, Koveskuti Ferenc llrnak, CziJd<ely Peter llrnak, a Nemzetisegi
Onkormanyzat tagjainak es mindazoknak, akik munkajuld<al hoz ..
zajarultak a nap sikeres lezajlasahaz,

Mar Buda is eleseH; Erdelyben dorognek az agyuk
so indull3emhez veszni hazaja helyett:

Orlai Petrich-nel pihen egyet majd, rokonanal
Bekesben, a Bereny tart szivli haza olen...

Vtkozben a lovak - nyar volt, s iszonyu ez a hOseg 
sorra kidoltek, de lesz valami faluhaz

ott, a I(oros partjan ({yoma keklo tomya toveben,
. majd csak akad 16 ott, ujra cserelni fogat.

Amde a hosegben 16can szunnyad pilledten a helyseg
bolcs feje, a jegyzo (esatt vala tan a neve)

s csak Ius[an biccent - Van-e vajmi papirja az urnak?
- s hogy belenez, pattan: - Hej, bir6 (Ir, uraim,

tudjak, hogy ki van itt? - 5 a 10vM szokkenve kifogjak
s vallon hozza magM , eljenezik, s csikaik

mig szerszamozzak, szetkUldik a hirt faluszerte
dobsz6val: ki van itt! S gy(ilik a nep oromest

s a kolt6, langga gyulvan, buzditja a nepet a vegs6
harera: e fold a haza, s el ne enyes;.;zen e hon!
Megslivegeltek, s 6 indult tova maris ilmerre

hivta a sorsa. - A 'len Orlai hagyta reank
mindezt ugy, ahogyan elmonda neki a kolt6.

E he/yt jartar61 ercbetU sz61 ragyog6n.

A Vilagszabadsag koltoje '1849
juliusanak elejen idozott varosunk
ban, Mezoberenybe tartva, rokona
hoz, az idos Orlai Petrich Samuel
esizmadia mesterhez (a PetOfit is meg
festo m(ivesz, Orlay Petrich Soma
edesapjahoz), hogy onnan az erdelyi
harctene induljon, hazaja vedelmere,
mikor az osztrak csaszar behivta az
orosz car sereget a magyar forradalom
es szabadsaghare leveresere. A 0yo
man tortenteket - a kolto elmondasa
alapjan- Petrich Samuel jegyez[e Ie
kalendariumaba. Ennek nyoman 01'0

kitette azt meg varosunk vezetosege, mikor 1991. marcius 15-en
emlektablM helyezett el az esemenyrol a Varoshaza 5zabadsag terre
nezo'falan (amely korabban a IMogatas emlekere a PetOfi ter nevet
viselte). A bronz domboritast - a gyomai kepzom(ivesz, Honti
Antal alkotasM - dr. Szilagyi Ferenc irodalomtortenesz, ir6, varo
slink szulotte avaHa fe!.



- Volt egy rovid oroshazi kiterod is...

- Szerettem volna kiprobalni magam magasabb osztalyban is.
Az OFC akkoriban az NB I B-ben szerepelt, hfvott, elfogadtam az
invitalast, nem bantam meg. A bennmaradasertjatszottunk, amit
teljesitettunk, viszont kaptam egy olyan allasajanlatot Gyoma
endr6dbn, amit nem lehetett visszautasftani. Jelenleg is ott van
a munkahelyem!

a meeesekre. Persze addig sem volt ismeretlen el6ttem a jatek,
hiszen az uteaban vagy huszan bandaztunk, es altalaban fociva I
mulattuk az id6t. A Gyomai FC serdul6jeben kezdtem kilene
venkett6ben, Gal Istvannal. Aztan vegig jartam a szamarletrat.
A legnagyobb sikert a megye els6 osztalyu aranyerem jelentette
kilenevenkilencben. Bajnokok lettunk es kiprobalhattuk magunk
az NB III-ban, bar az az ev mar nem volt diadalmenet, ezert a ta
vaszt az EI6re ifijeben tbltbttem ...

- Van ana vonatkoz6 statisztikad, hogy hany meccsen jat
szottal, es hany gollal segrtetted a csapatot?

- Pontos kimutatasom nines, de a lejatszott feln6tt merka
zesek szama tbbb szazra teheW. Szerenesere elkerultek a komo
Iyabb serulesek, ezert teljes bajnoki eveket jatszhattam...

It,
assai

l Idi B ~' zs visszavo
f I agyaz tiv la dialn!

Toldi Balazs visszavonult, felhagy
az aktiv labdarugassal !

A nyar a labdarugasban "ubor
kaszezon" a bajnoksag vegeztevel a
jatekosok a rbvid, de megerdemelt
nyari pihen6juket tbltik, megpr6bal
nak regeneralodni es feltblt6dni a kb
vetkez6 szezon hosszu menetelesere.
Ilyenkor a vezet6k dolgoznak, az eset-
leges tavozokat probaljak potolni, ki
alakftani az uj szezon jatekos keretet.

A Gyomaendradi FC csapatkapita-
nya, Toldi Balazs mar a szezon elejen

jelezte, hogy szamara ez lesz az utolso, a vegen befejezi aktfv pa
Iyafutasat. A ra harulo munkahelyi, tarsadalmi, csaladi feladatok
jelent6sen megszaporodtak, mar nehezen tudta mindezt bssze
egyeztetni meg a sporttal is. A gyomaendr6di labdarugas sokat
kbszbnhet Balazsnak, hosszu palyafutasa soran sok szep gollal
brvendeztette meg a kbzbnseget.

Az alabbiakban adjuk kbzre a vele keszult es nemreg megje
lent riportot, amely a bmsextra.hu oldalon jelent meg.

"Toldi Balazs, a Gyomaendrodi Fe csapatkapitanya, aki 33
esztendosen dontott ugy, hogy eljott az ido, es szogre akaszt
ja a csukat. Visszavonulasaval a megyei amator foci egy emb
lematikus jatekossallesz szegenyebb. A Harmas-Koros-parti
varos egyuUese pedig az egyik legregebbi, es a mai napig
az egyik legjobb formanak orvendo tagjat, mi tobb vezeret
vesziti el. Sportslerii eletm6djaval, az edzeseken, a merko
zeseken, a palyan IdvUl mutatott magatartasaval es hozza
allasaval Balazs egyfajta etaIonkent 5zolgalt tarsainak. Nem
mellesleg a klubhliseg mintakepe is, hiszen a 2000-es tavaszi
idenyt es a 2004/05-05 bajnoki evet leszamrtva, vegig hli ma
radt szUlovarosa csapatahoz.

- Ennyi, tenyleg vege? .. Bizonyara sok emh§kezetes meces is akadt ez ido alatt...

- Anny!ra felszaporodtak a dolgaim, hogy most ugy erzem,
igen, be kell fejeznem. Rengeteg teend6m van a munkahelye
men, polgarmester-jelbltkent indulok az 6szi helyhatosagi va
lasztasokon, tovabb gyarapodik a csaladom, raadasul a gyermek
foci egyesulet is sok id6t igenyel. ..

- Tenyleg igy van, hosszasan sorolhatnam ezeket, a legemle
kezetesebb azonban a bajnokavaton elert Mez6hegyes elleni ki
lenc-nullas sikerunk volt, es nem is feltetlenUi az eredmeny miatt.

- Mihez kezdesz a felszabadul6 idoddel?

- A korod es a formad miatt nyugodtan vallalhattal volna - Sajnos fgy se sok marad. Probalok tbbbet foglalkozni a ket-
meg nehany evet! Kizartnak tartod, hogy egyszer meg visz- eves fiarnmal, es besegiteni a paromnak, aki masodik gyerme-
szaterj? kunket varja.

- Sosem lehet tudni, hogy mit hoz a jbv6. Ha csbkken a fel
adat, t6bb szabadid6m marad es a mindenkori szakvezetes is
igenyli, akkor barmi elkepzelhet6, jelenleg azonban nem aktualis
a kerdes.

- Atgondoltad mar, hogy mit koszonhetsz a focinak?

- Majd minden baratommal a labdarugas hozott bssze. Tulaj
donkeppen az egzisztenciamat is ennek kbszbnhetem, ezert eleg
sokkal tartozom ennek a sportagnak ...

- Mi6ta is focizol?
Bakulya Mihaly"

- Az "askor ota"... A trefat felreteve, edesapam rahatasa re
ven szerettem meg a sportot, es a labdarugast, aki elvitt magaval A riport a szerzo enged(Hyevel jelent meg.

Lejegyezte: FUlop Zolt6n
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Mesek, versek...

A sere z ye
Egyszer volt, hoi nem volt, az ut

eonkban volt egy hotalmos b6term6
eseresznyefa, Naponto jortak erre az
emberek megesodoltok, roskado
zott a fa oga a sok erett eseresznye
alatt",

A rig6k kedvene helyeve volt, oda
jortak lakmorozni. Gr6mmel lass(tot
tam a f6hoz erve es gy6ny6rk6dtem
benne, a rig6k esodolatos trillokat fO
tyOltE?k, vittek a kis sorga es6rOkben a
piros eseresznyet, Figyeltem utvona
lukat, gyorsan berepultek a ker1Onk
be, majd egyszer felfedeztem a fesz
kel6 helyOkeL ohol a rig6marna Olt
a fi6kokkal es vorta a porjot a finom
edes eseresznyevel.

Rig6papo rorepGilt a feszek sze
lere es adagolta a negy kis ehes
es6rikenek oz elesegeL majd rnegint
fordult es ez egesz nap (gy ment",

Egyik alkolommal neztem, ahogy i"er(tve van a fa
aljo erett gyOm61eesei es nem szedi fel senki, mar a rne
heeskek, dorazsok is 01"1 esipegettek" ,

Eigondolkodtam, Miert Oltet valaki gyOm6lesf6~

az utcora, ,ha ne,m kell neki a finom erett gyOm6les?
Ahogy ott olldogaltom es figyeltem a zOrnrn6gest, egy
halk kis porbeszedre leHern figyelrnes,

Cseresznye Csaba es Cseresznye Csilla testverek vol
tak, egy szoron 16gtak a fan, s beszelgettek,

,- Te Il}it gondolsz - kerdezte Csilla - meddig b(rjuk
meg az agon?

- ~em tudom - volaszolt Csabo elgondolkodva - de
az blztOS, hogy nern akorok eledelOI szolgolni .. ,

- Na es, mit akorsz tenni ellene?
- Mojd rneglotod,
Ekkor egy rig6 k6zel(tett Csabo fele, epp belees(

pett, de a eseresznye fiu kitotot~o a szqjot es romordult,
A rig6t voratlonul erte ez e hihetetlen dolog, es riad

tan. f~lre~ben! e9Y fels6 09ra", Egy ideig vorakozott,
rnaJd Isrnet probalkozott feljebb egy rnosik eseresznye
vel, ami nern tiltakozott, (gy hat letepte, es6rebe vette
es mar repOI1" is a feszkehez ete1"ni, ,,

- Mit sz6lsz? -kerdezi-e bOszken Csaba Csillot61, hogy
elriasztottarn a falonk rig6t?

- Igen, mos1" sikerOIt, de rni lesz velOnk kes6bb?
- Az1" nem tudorn, de mojd mindig kltololok valami1"

es tUleljOk", '
Csillo soponkodott, agg6dott a sorsuk miott .. ,
Egyszer esak feltomadt a szel, fujta a fa ogait, arnik

a sok gyOm61es sulya alatt hajladoztak, A ket eseresz
nye 6sszekapaszkodott es vigyozott, hogy a szel Ie ne
szak(tsa 6ket,

A p~lvihor ele~e~desedett es a hozb61 a gazda a
felesegevel egy letraval, kosorakkal megerkezett, s el
kezd1"ek szedni a finom erett eseresznyet,

- No 101"od? - kerdezte Csaba - most mi tev6k le
gyOnk?

- Ez sem jobb - rnondto szomoruan Csilla - ho leszed
nek es bef6ttet kesz(tenek bel6lunk, akkor egy Ovegbe

5
zorva 1"6lthe1"jOk az eletonk hotrolev6 reszet",

- Akkor sz6kjOnk meg - ind(tvonyozta a fiu eseresz
nye,

- J6, de hovo?
- Mit 1"udorn en, esak el innen - volt a hatorozott vo-

losz, ..
Rendben, seg(1"s - kerlel1"e Csilla, gyorsan kell csele-

kednOnk, ,, -
Addig himbol6dztak 6sszekapaszkodva, mig lesza

kadt az az og, amin 16gtak, s elkezd
1"ek nagy nehezsegek oron gurulni a
f6Id6n .. ,~ .

Egy ideig gurultok kimerOI1"en, s egy
mosik fa ala ertek, ahol kilihegtek a fo-
radtsogukat, -

Lihegve rnegsz61alt a lony eseresz
nye:,

- Es mos1", hogyan tovobb?
- Azt nern tudom, de ha pihentOnk

egyet, kigondoljuk" ,
Ahogy a fUben tepel6dtek megje

lent egy ku1"yus es szirnatolni kezd1"e a
eseresznyeport,

- Nem mesz innen - kioltott ro Csa
bo -Wnes!

Kitototta a szojot es roviesorgott, a
ku1"ya Ogye1" sern vetett 1'0, otthagyta, .,

- Lo1"od? - megint bevolt a m6dsze
rem, verszomjasnak kell 101"szanunk es
akkor nem tudnak bontani,

A lony feszkel6d6tt, mire Csaba
megkerdezte, hogy mi a baja,

- Nagyon esiklondoz volami, viszketekbelOI.
- NahaL ilyet meg soha nem hallottam .. , - volaszolt

Csaba,
Csilla ad?iQ-a<;ldig feszkel6d6tt, mig kirepedt es egy

kukae kandlkalt kl a mag me1l61, kik6ny6k61t es nevetve
Odv6z61te 6ket,

- Mi a esuda? - kerdezte a eseresznye fiu - hat te
meg ,ki vogy?

- En a eseresznye kukoe vogyok, mikor tulzottan
rnegertek, akkor szoktunk beletek k6lt6zni, ezert szedik
Ie oz emberek meg idejekoron a eseresznyeL hogy ne
legyen bennOk kukoe, vagyis en es a torsaim", -

Kenyelmesen hotrod6lt, a feje ala rakta a ket korjot
es nyujt6zott egyet.

Csaba olmelkodva kerdezte Csillot:
- Milyen erzes, hogy lakik benned egy kukae?
- Csikland6s,
- J6, j6, de megis milyen?
- Nem tudom neked elmondani .. , olyan,

, Ezzel a kukae kimoszott es egy szempillantos alatt
furt egy poronyi Iyukot a Csoba szep fenyes piros bur
kon es belebujt, feszkel6d6tt, esiklandozta.

- No hot, ilyen, - mondta kuneogva a kukae, J6 mi?
- Nem j6, ozonnol rnossz ki bel6lem! - sz61(totta fel

C?eresznye Csaba a kukaeot, aki nem volt ijed6s, esi
nalhotott okormiL.

- Ennel meg az is jobb lenne, ha bef6ttbe raknonak
minket - sironkozott Csillo - tudod mit? MenjOnk vissza es
ugorjunk a gOldosszony kosoroba.."

- Rendben, gyere - volaszolta Csaba, 6 is ugy latta,
hogy nines mas megoldos oz eletben maradosukra,

Amint a rnosik fa ala a kosorba ertek elvegyOltek a
t6bbiek k6z6tt, ahol a sok-sok leszedett eseresznye nem
volt lozad6, esendben vortok a bef6zesOket.

Igy Olton belekerultek egy uvegbe, arra Ogyelve,
hogy 6k ketten legolobb egyOtj- maradjanak, A telen
majd a gazda asszony kibontjo a esalodnak es feltolal
ja 6ket az ebedhez,

Hat Igy ert veget a ket kolandor eseresznye tOrtene
te...

Benke Maria



16 VAROSU K 2014. augusztus

Augusztus

Karalabes csirkeszarny

A karalabet kockakra vagjuk es margarinon par percig paroljuk. Beletesszuk
a csirkeszarnyakat, megs6zzuk es keves vlzzel pUhara paroljuk. Leveve a tOzr61
behabarjuk (tejfolbe kevert liszUel), felrottyantjuk es petrezselyem zolddel diszit
ve parolt rizzsel talaljuk.

Seidl Ambrus

FENVO FORESzARU
deszkak, ass lapok, lecek, kerfteslecek, pall6k,

szeg61ecek, gerendak, lamberia

rOZIFA
bukk, tQlgy, akac, akacfaoszlop

KAPUFA BT. Gyomaendr6d, II. ker. 467.
, 06/70 513-95-14
A kondorosi uton, a vasarter utan

Hdzhozjon a fodrdsz!
Szeretettel varom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes k6ru noi-, ferti es
gyermek-fodraszatomban.

Igeny szerint hdzhoz is megyek! Hetvegeken is!

Ldtk6czkine Erdos Magda/no
GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

SzAM;T6GEP KEZElO TANFOlYAM

nem (sab IIlzsg6z6bnabl
Atanlolyam anyaga maglelel al ECDL ulz,ga anyaganaR.

lzouegszerne,ztel, tabla.athe.elel, oporadal rend..ereb, IT •
60 ara, 10 HEl, heti Ix 6 ora, 2x 3.

llombatonl",nt, vagy mUnRa utan
l>limati.6It terem, gepel bi.tosttunl>1
Indul jolentbe.e,t6llU9goen, 600ft/a,

Erd: inlo@lnternyelustudio.hu; 20/436-0699,20/2297022

Csoportos nyelvtantolyam nem indul a nyaron!
Kellemes vabt'ici6t, j6 pihenest biuanunb!

Int~I'Nvelustudio, CI/omciendrod, Kossuth 11m. H.p: 15--18 oi61g

e-mail: infalilintemye!ustudio.hli.intemye!lIltudio@qmail.com

METAL STOP
KEREKPARES

SZERELVENY UZLET
Kerekpar forgalmazo markabolt es szerviz

- Tornado elektromos kerekparok,
- gazkesziilekek, kazanok, radiatorok,

- csavek, szerelvenyek. (i)'.' .
- hutoszekrenyek, fagyasztohidak, mosogepek, ..
- haztartasi kisgepek, szorakoztat6 elektranika, '. . '. .
- szegek, csavarok, zarak, lakatok,
- fiirdokadak, masd6k, csaptelepek, maso]atok
- JUliustol kedvezo aron ZARTSZELVENYEK,.. '.

TERHAL6K, Es6cSATORNAK is kaphat6k! '. '. . .

GYOMAENDR6D, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386-909
Hitellehetoseg! Minden kerekparhoz ertekes ajandekot adunk!

Minden feHileten
otthon vagyunk!
VaJIaljuk lakasanak teljes koru
felujitasat, elkepzcIesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legf6bb

szempontja a leheto
legjobb minoseg elerese a legmegfizethetobb aron!

A felmeresiink, ami az irasos arajanlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFlLJAINK:

festes, mazohis, tapet,b\s
- homJokzatszigeteIes, hOszigetelO rendszerek
- gipszkarton falak, almennyezetek, el6tetfalak, boltivek

rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozoJasok
laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas

- fiird6k, konyhaI< burkolasa, k6muves munkak
tet6terek beepitese, sZigetelese

- nyilaszarok, ajtok, ablakok csereje
- bontas, sitt elszallitas
- vizes falak szigetelese
- hazak kiils6 homlokzatanak szigetelese, szinezese
- hidegburkolas (csempe, jarolap, marvany, granit lerakasa,
- ill. tegla lerakasa)
- meIegburkolas (PVC, linoleum, szalagparketta, laminalt

parketta,
- padlosz6nyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
- allvanyozas, allvanyok bcrbeadasa (gurulos, homlokzati)

LATKOCZKI LAsZLO. Telefon: 06170/381-4227
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AKIK AZ OROKKEVALOsAC1BA KOLTOZTEK
GONDA pALNE sziil: GIRICZ MA

RIA KAROLIN gyomaendr6di lakos, 89
eves koraban julius 4-en adta vissza Je1ket
Teremt6jenek. Gyaszoljak csa1<idtagjai, sze
rettei. Isten 6rkodjon pihenese felett.

MALATINSZKY LAsZLO GYORGY
gyomaendrodi 1akos, 86-eves koraban, ju
lius 2-an adta vissza lelket Teremtojenek.
Gyaszoljak csaladtagjai, szerettei. Pihenese
1egyen csendes, emleke aIdott.

PARRAG FERENC, aki Hunyan elt,
66 eves koraban az egi Hazaba ko1tozott.
Gyaszo1jak: felesege, gyermekei, unokai es
a rokonsag.

RAU ADAM CSABA volt hunyai 1akos,
48 eves koraban visszatert Teremtojehez.
Temetese lak6he1yen, Tatan volt jUlius 26
an. Gyaszoljak: sziilei, felesege, gyermekei
es a rokono1<.

17
24-en koltozott az Orokkeva16sagba. Gya
szoljak csaladtagjai, szerettei. Fogadja be
1elket az orok Boldogsag!

Bekesseg ha16 poraikon,
fogadja be oket az Or
az q. orszagaba.
Az Orok Vilagossag
ragyogjon fe1ettiik! .

Az endrodi es a hunyai templomban,
a katolikus szertartas szerint eltemetett
halottakr61 40 eyre visszameno1eg, nev
szerint megemlekeziink haIalozasi evfor
du16juk napjan.

Szep es iidvos 1enne, ha a gyaszol6
csalad, egy even beliil havonta, egy even
tu1 evente szentmiset ajan1ana fel e1hunyt
szeretteikert.

.. 'lte-At~ et iU. ~~~:

";fid.d4~~. ~. We4.
()~ tee,~ ~em1iid ~t ~.

~td/je# iUvj4u¢~ a tti9~. ..
(fW«u; ~)

Hfradasunkban csak azokr61 emhikezunk
meg, akiknek kozlesehez a hozzcltartoz6k hozza
jtirultak!

FAGYAS JANOS gyomaendr6di 1akos,
81 eves koniban, Nlius 4-en tavozott sze
rettei koreb61 az Orokkeval6sagba. Gya
szoJjak csaladtagjai, szerettei. Isten adjon
neki orok nyugalmat.

SZOVERFI KAROLY gyomaendrodi
lakos,70 eves koraban junius 24-en tavo
zott az Orok Hazaba. Gyaszo1jak cs~lad
tagjai, szerettei. Isten fogadja lelker az Orok
Hazaba.

SZUROVECZ VINCE, aki Hunyan 1a
kott 90 evesen szentsegekke1 megerositve
tavozott szerettei korebol. Gyaszoljak: fe
lesege, gyermekei, unokai, dedunokaja es
a rokonsag.

UGRIN JOZSEFNE KATONA IREN
budapesti lakos, 89 eves koraban, junius

Az endrodi katolikus temetok takari
tasat, karbantartasat tamogathatjak ado-
manyok felajanlasava1: .

Keszpenzbefizetes az endrodi plebani
an hivatali idoben (munkanapokon 8-12),
vagy az Endrodi Szent Imre Egyhazkozse
gert Kozhasznu Alapitvany sZ<imlajara be
fizetessel vagy atutalassal. Szcimlaszeimunk:
53200015-10003231 Endrod es Videke Ta
karekszovetkezet.

Kep a regi Endrodrol: a kep bal oidalan Yimar Benedek temetkezesi
valialata, hatterben a templom

A madarnak szarnya van es szabadsaga, az embernek
pedig egyetlen szul6foldje es sok kotelessege.

TamasiAron

~~~
A tehetseg a csendes maganyban fejlodik, de a jellem a vilag arnyeka

ban.

Rokonlelkeket a latas elso pillanata gyemantk6teh~kkel szokott 6ssze
fUznL

Az ember akkor semmislil meg vegkepp, amikor mar nem !at maga
elott t6bb celt.

Csak a hiba az, ami raszorul a kormanyzat tamogatasara. Az igazsag
megaII a maga laban,

Mi nehez? A titkokat elhallgatni, a szabad idot j61 beosztani, a jogta
lansagot elviselni.

Mihelyt a miivesz penzre gondol, elveszti szeperzeker.

Ah~gy a fecskek'nyaron vellink vannak, a hidegtol uzve viszont elta
voznak, ugyanugy vellink vannak a hamis baratok eletiink deriis szakaban,
de mihelyt eszreveszik szerencsenk telet, valamennyien elreplilnek.

Vannak szep kontosbe bujtatott ostobasagok, mint ahogy vannak igen
j61 olt6zott ostobak.

Azok a haj6k a legbiztonsagosabbak, amelyek mar kik6t6ttek,

A lelki gonoszsag elcsavarja az emberek eszet.

Mindenkiben annyi gog van, amennyi az eszebol hianyzik.

Elek, hogy meddig, nem tudom.
Meghalok, bar nem akarom.
Megyek, s egesz utam titok,
Csoda, hogy j6kedvil vagyok.
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Kreativ tabor a I{is Balint Iskolaban

Az idei nyari kreatfv taborban is sok diak t61t6tt el tartalmas;
erdekes, alkot6 napokat, kUI6n6sen a kisebb gyermekek k6reben
volt nepszerO. Palicskane Szegedi Katalin tanarno vezetesevel el
sosorban kezmOves foglalkozasokon ismerkedtek az erdeklod6k a
kUI6nb6z6 technikakkal, de bevezette a gyerekeket a szamft6gep
vilagaba is. A k6nyvtarban eletszerOen ismerkedtek az angol nyelv
rejtelmeivel, Gritta Diana tanarn6 gondoskodott a helyzetgyakor
latokkal egybek6t6tt szituaci6s jc\tekokr61. A dal, a kozos eneldes
sem maradhatott el, Kereki Iren tanft6n6vel onfeledten enekeltek,
uj jc\tekokat tanultak. A tabori nyar nem mulhat el strandolas nel
kUI. A gyerekek nagy izgalommal vartak, hogy lubickolhassanak
a fUrd6ben. Elmenydus, kellemes napokat toltott egyUtt pedag6
gus es diak egyarant. KoszonjUk a nevel6k aldozatos munkajat,
hiszen a nyari szUnetUk kezdetekor a tabor programjaval es a gye
rekekkel foglalkoztak.

Tci or tJ IVla gare ok cal

A Szfnfolt Mazsorett Csoport immaron 3. alkalommal rendez
te meg Hunya Jolan tanarn6 vezetesevel az egyUttes junior kor-

osztalyanak elZ intenzfv felkeszCilest biztosit6 tabort. Az ot nap
nagyon j6 hangulatban, vidaman, ugyanakkor kemeny temp6
ban zajlott, hiszen sok mindent kellett teljesfteniUk, megtanul
niuk az utanp6tlas mazsoretteknek. (lj tanclepesek elsajatitasa,
gimnasztikai gyakorlatok, felzark6ztatas, bot - es pompon szer
technika, I)j koreogranak eikezdese volt a mindennapi program.
Termeszetesen beszelgetesre, jatekra es fagylaltozasra is jutott
id6. Koszbnom a gyerekek fegyelmezett kitart6 munkajat a szU
16k tamogatasat.

Husz eve alakult meg a Szfnfolt Mazsorett Csoport! Szeret
nenk melt6keppen megUnnepelni! November 8-an minden
erdekl6d6t szeretettel varunk a Katona J6zsef MOvel6desi Koz

I pontba, ahal az egyUttes minden csoportja bemutatkozik, az
alapft6 ta90k is tancolnak, sot a sZLH6k is timcra kerekednek!

I<:ezdo mc:zsoretteknek beiratko:zas: sz pt m el' h6nap
ban folyamatosan a kovetl<ezo teiefonszamon: 30-374-7152.

I-Iunya Jolon

Szfnfolt vezet6je
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FARKAS MATE

Gyomaendr6d, F6 lIt 15.
lekfon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.
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~IP"".';UU Z
Auq If si i' n lim:

• Ontiizii szivatlyuk, szorOfejek
• Ontiiziitiimliik, csatlakozok
• Faszen, faszengyujtok
• Vegyszerek, niivenyt6pok

,.--- -----,. R6gcs61oirtok, csapd6k
• Munkavedelmi bakancsok
• Munkaruh6k, vediikeszlyuk
• Foli6k, p.p. es muanyag zs6kok
• Muanyag hordok, viidriik, kann6k
• Festek6ruk, ecsetek, festohengerek
• Szegek, csavarok, keziszersz6rnok
• Alu letriJk, alu iJllv6nyok
• FUnyfrok, fUnyfro darnilok
• Kutya-rnacska eledelek

Vcirom vQsorloimal••

Az etterem nyitva
17-216rdig.

Egesz evben varjuk ked
ves vendegeinket klimatizalt,
termalvizes szobainkban.

Vallaljuk barMI, uzletl, csa
ladi rendezvenyek lebonyo
Iftasat klimatizalt cttermlink
ben 70f6ig.

5500 Gyomaendrod, Szabadsag ter 6.
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240

E-mail:

Bar,lti, csaladi lizleti ren
dezveny lebonyolitasiH valla 1
juk a teljesen klimatizalt Hidf6

'-"'-=.0:=-..<--__-='"-__-"-' etteremben 160 f6ig.
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fi kereszteny zeti gondolat hirnoke Ara: 210 Ft

XXI. evfolyam 9. szam * Tarsodolmi, kulturalis, hogyomany6rz6 foly6irot * 2014. szeptember

A tartalomb61:

Magyar Kurtr

felvillanasai a melyben rejlo kineseknek eleg
ahhoz, hogy eeltudatos munkciba kezdjetek.
Te vagy az edzo, s ha j61 dolgoztok, novende
kedbol mindkettotok dicsosegere bajnok leszl
A bajhOka mellett a tam,r is ott all a dobog6n!

Sok-sok e,teket halmozhat fel Alkot6nk a
• yermekeinkbel Minden kinesnek kiaknazasa
hoz nem eh~g egy elet, de ez nem gond, mert
orak eletre teremtett lenyek vagyllnk, ezert a
celok hierarehicijanak felallftasara fordftsiltok
figyelmeteket. A megismert, felfedezett talen
tumok klbontakoztatciscinak sorrendjet el kell

t 'nil Ide hatalmas al<lzat kell. a eseperedo
WI:.I'l\.U;l.l· .. ·.. ,· 1 ek legtisztabb belsa vagyai kell, hogy

nak. Isten nem r<lngat, nem akar
mint a ludat. 6 sz:abadon

.""':.fTO..····_"'", nk '.: akarja, hogy azt a
vedd el, aklt legjob n szeretsz, aki mel
arnyaid nonek es ugy erzed, hogy erte

I . '- egrol a eslllagot. Egesz:en
tas, a tnindennapl munkank

ugyanlgy vezetl Szerel-
ed m n kOzdelem, de ez a mllnka
ramteli ..gyuttletl A megtalalt hivatas vegzese
verejtekes, de azt vallalva orommel tolti el a

dsag testedet. Tudnod kell, hogy a benned
, i>rh~kek megszOh~se is vajudassal jar. de ez
z{il \ teged gazdaglt, az altalad vilagra ho

zott szellerni, lelki, anyagi ertek boldogga tesz,
gazdagscigod ertelmet ad az iskoladnak. az el
telt evek munkajanak!

Ez a tanev nem robot, hanem hosszu
tanuJasnak szentelt eveid megkoronazasa!
Gyongyhalasz vagy, s most draga kinesedert
alamerulsz! Celtudatosan keresd, hozd felszfnre
a te es a rad blzott gyermek eletet megvaltoz
tat6 ertekeketl Kepes vagy ral Merd vallalni az
iskolat! Az oktat6, nevelo munkadt61 szarnyat
bont6 fiatal magasba tor, es diadalmas erovel
felemelkedik! Eiete minden gyumoJcse a tied is,
hisz te is astad a kutat, melynek vize eletet ad!
Minden pohar VIZ, mit nagyra nott gyermeked
szeretetteI masnak ad, azt az Or neked is meg
fogja koszonnl, ebben biztos lehetsz!

Ezekkel a gondolatokkal klvanok egy na
gyon boldog, eredmenyes tanevet az otthona
inkba felvett diakoknak, es az 6ket szeretettel
nevelo tanaroknak, pedag6gusoknak!

Sok szeretettel, Csaba testver

l<ezd6dik a tanev! Neked mint pedag6
gusnak hinned kell, hogy minden gyermek a
Teremtonk draga ajandeka. Jelsz6nk: a mi Iste
nunk selejtet nem teremt! Ez az elo hit ragyog
jon ott az areodon! Tudnod kell, hogy naven
deked rad emell a tekintetet, olyannak ismeri
vilagc\t, amllyennek szemed tUkrepen latja on
magc\t! Bizzal a diakban, es bizzal nl,lqadban,
lehetetlen feladatot nem ad az Istefl.

(...)
A j6 nevel6 ugy oktat, n

kaes: egy svedasj:talra Sl

az ertekeket. melyek a gy
tosak, figyel a kulal k
nem eleg, hogy ig •
lenyeges. hogy kf n
ra fogyaszthat6, I

A gyerekek Inhf
Csodalatos pedila . I
testi, szellemi, lelk! TI

egy j6 iskolaban Ig
szuletesl Ekkor meg I

dag6gus nem tudja, ho
ajandekokat rejtett el ;"t'''l''IlI,I,'",·n
mebe! Ennek felfedezes I ql;-.,tJ"':-t.lilru~;;

egy pedag6giai kaland, igilz 'bl I
mes tamlrnak. neveloneJ< m nnll A ,t ':
tanar is aranyas6, minden egyes al Ik}z 1
merules a tilrnaba, mely valahol magaban rejtl
a kineset melyert erdemes volt megszOletnl,
vilagra jOnnie a gyermeknek es neked is, hisz
altalad szuletik a novendeked tehetsegebol
mindaz ml mozgasban tartja, szebbe teszi a
vilagot. I<ivancsian dolgoztok, tanitva tanul
tok, s a napok ahogyan peregnek mindket
ten remenyben egtekl Talan ma lesz az a nap,
melyen felesillan a talentum, az a draga ertek,
melyet a rad bfzott eletben rejtett el az Isten? A
j6 pedag6gus eszreveszi, ha a gyermek k6sza
16 figyelme sokkal tobbet idozik a fizika, a ter
meszet titkai kozott, mint mashol, vagy talan
dalolni, enekelni szeret es ehhez esodalatos
hangot is kapott ajandekba. Tovabb kell menni
az iskola zegzugos utjain, nem kell kapkoclni,
esendesen terkepezzetek fel, mi van a noven
dekben? Ulm, jatszva tanulja a nyelveket vagy
talan inkabb a szamok vilagaban k6szal jatszi
kannyedseggei? Lehet, hogy hatalmas empa
tiaval hajlik Ie a boml6 viragokhoz. a tipego kis
allatokhoz, vagy eppen a beteg tarsaihoz? I<is

Rozsahegyi Marika meltatasa

Onkormanyzati hirek

Kenyerszenteles Gyomaendrodon es
Hunyan
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Szelidi-tavi nyari tabor

A jdlsz6tliri pdkdszhdl6n rnindenki elfert

Giricz Laszl6 Gyomaendr6d yaros es a t6rtenelmi Magyaror
szag ertekeinek megismertetesevel elevulhetetlen erdemeket
szerzett.

KitUntetesehez szeretettel gratulalunk.

Az iskolai eletr61 tovabbi informaci6kat es kepeket talalnak az
iskola honlapjan: www.rozsahegyiiskola.hu

A"Hazai es nemzetkozi testveriskolai kapcsolatok kialakftasa"
cfmu palyazat keretein belul iskolank huszon6t tanul6ja augusz
tus 13-t61 18-ig egy elmenyekben gazdag nyari taborban vett
reszt a Jaszladanyi Mora Ferenc Altalanos Iskola tanul6ival kozo
sen a Szelidi-t6nal. A tabor legf6bb celja az volt, hogy a ket iskola
tanlll6i es pedag6gusai a k6zos programok megval6sitasan ke
resztUl minel jobban megismerjek egymast.

Ezalatt az egy het alatt tartalmas programokon vettek reszt:
setaltak Kecskemet es Baja belvarosaban, utaztak kisvasuton a
Gemenci-erd6ben, Bak6dpusztan lattak egy csodalatos lovasbe
mutat6t, sutottek tokipompost, vegigsetaltak a Kekmoszat tan
6svenyen es cs6nakr61 tigyeltek a t6 el6vilagat. Szabadidejukben
szamhaboruztak, nyarsaltak, sportjatetekokat jatszottak, stran
doltak es egy izgalmas ejszakai turan vettek reszt. Faradtan, de
elmenyekkel, baratsagokkal gazdagodva tertek haza.

Gir;cz Laszlo. Cs. Szabo Istvan. Rozsnhegy; Nfnrika Mnyn lis jill az ihll/epJ

tesliilcti iill!sell

6zsa e y. Iskolab61i ek
Kituntetetteink

2014. augusztus ll-en va
ratlanul elhunyt R6zsahegyi
Marika, varosunk diszpolgara.
A R6zsahegyi Kaman Altalanos
Iskola felterjesztese alapjan
Gyomaendrod Varos Kepvise
16-testUlete meg a juniusi lHe
sen d6ntott arr6!, hogy "Gyo
maendrod Diszpolgara"
kitOntet6 dmet adomanyoz
Ab6czky R6bertne R6zsahegyi
Marika reszere. A kituntetes at
adasara az augusztus 20-i un
nepi kepvisel6-testOleti i.ilesen
kerult sor. Az adomanyoz6k es R6zsalu:gyi Milrika 1933-2014
tisztel6i nagy fajdalmara mar
csak az unnepi ulesen reszt vev6 lanya es tia vehette at a yarOS
rangos kitOnteteset.

Reszlet a felterjeszt6 meltatasab61:
Ab6czky R6bertne R6zsahegyi Marika 1933. februar 1-jen

szuletett. R6zsahegyi Kalman unokaja, nagyapja sziniiskolajaban
szerzett szinesz oklevelet 1952-ben. 1952-t61 1955-ig az Allami
Faluszinhaztagja volt, majd aJ6zsef Attila Szfnhcizhoz szerz6d6tt.
1958-t61 az Orszagos Rendez61roda rendezvenyein szerepelt vi
deken es a szomszedos orszagokban. 1973-ban a Kamara Vari
etehez szerz6d6tt, majd 1974-ben Amerikaba ment vendegsze
repelni. Egy ev mulva - ferjhezmenetele miatt - visszavonult a
szinpadr61.

Az endr6di iskola tantestUlete, munkatarsai, tanul6k6zosse
ge es szul6i munkak6z6ssege 1995-ben hatarozta el, hogy nevet
valaszt az iskolanak, amely kifejezi a neveles alapelveit meghata
roz6 ertekrendjet. A vc\lasztas az endrodi szuletesu orszagos hiru
szinesz es szini pedag6gus R6zsahegyi Kalmc'mra esett.

A nevadashoz a R6zsahegyi csalad hozzajarulasAt a nagy szi
nesz unokaja, R6zsahegyi Marika kuldte el az Intezmeny szamara.
A csaladtagok megnyeresevel elerte, hogy a nevad6 unnepse
gen a R6zsahegyi csalad 8 tagja jelen legyen. R6zsahegyi Marika
pedig a nagyapja kedves, szemelyes targyait hozta el ajandekba:
a legendas gurul6s pipflt, az endr6di parnAt es egy arckepet. A
nevad6 unnepsegen szoros erzelmi k6t6des alakult I<i Marika es
az intezmeny koz6tt, valamint Marika es Endr6d k6z6tt.

R6zsahegyi Marika minden evben diszvendege es egyben
tevekeny resztvev6je volt a R6zsahegyi Napok iskolai rendezve
nyeinek. Rendhagy6 6rain szivesen meselt Amerikar61, es nagy
apjaval kapcsolatos emlekeir61. Kapcsolatot teremtett a Bajor
Gizi Szineszmuzeummal, ahonnan az iskola R6zsahegyi kiallitasa
ertekes dokumentumokat kapott. A kiailitas ma mar az egyetlen
hely, ahol a R6zsahegyi hagyatek lathat6.

KUl6n6sen nagy segitseget nyujtott abban is, hogy mind az
iskola, mind a varosi konyvtar R6zsahegyi Kalmannal kapcsolatos
helyt6rteneti jelent6segu dokumentumokkal gyarapodjon, hogy
a meglev6 dokumentumok feldolgozasra es nyilvanossagra ke
rulhessenek.

K6telessegenek erezte es lelkiismeretesen vegezte a szellemi
6r6kseg gondozasat, a csalad es a sZlil6hely k6z6tti kapcsolat
apolasat, a varos es az iskola j6 hfrenek terjeszteset.

Emleket kegyelettel meg6rizzuk.

Girlcz Laszlo, egykori endr6di diak Gyomaendr6dert emlek
plakett kituntetest kapott.

Rendszeres kapcsolatllhk 1996 6ta, a nevadas evet61 folya~

matos. A R6zsahegyi Napokon 18 even cit minden alkalommal
tartott rendhagy6 6T(lkat t6rtenelmi, helyt6rteneti temakban.
EI6adasaiban szamos sajat gyOjtesu anyagot hasznal, amivel kG
16n6sen erdekesse, es meg ertekesebbe teszi az atadni kivant tar
talmat. Ezeket a nemcsak tartalmukban, hanem kivitelezesGkben
is igenyes ismeretterjeszt6 anyagokat tovabbi felhasznalas celja
b61 az iskolc'mak ajandekozta, amit mi minden esetben 6rommel
fogadtunk.
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mirol dontOtt a Kepviselo-testUlet augusztus honapban

Evek 6ta mar, a nyari sziinet a Kepviselo-testiilet szamara a juli
.us h6nap. Ezert elso alkalommal augusztus 12-en iilt ossze nehany
halaszthatatlan napirendi pontot megtargyalni.

, Ezek a kovetkez6k voltak: . .
- Az onero igazolasahoz kellett hatarozatot m6dositani a "Be

kes megyei Iv6vizminoseg-javit6 Program" -ban,
- A Koros-szogi Kisterseg Tobbce!u Tarsulas TarsuIasi Tanacsa

altai elfogadott, a Nonprofit Kft. iigyvezetojenek a javadalma
zasi szabalyzatat kivanta m6dositani es kerte Gyomaendr6d
Kepviselo-testiiletet, hogy hagyja j6va (a tobbi onkormany
zatokhoz hason16an) az eves premium kifizetesenek m6djat.

. Varosunk Kepviselo-testiilete meg aprilisban hozott egy hataro
zatot, amely szerint a vezeto tisztsegviselo premiuma csak abban az
esetben fizetheto lei:

- ha a lakossagi terhek nem ernelkednek
- ha a Tobbcelu Tarsulas tagonkormanyzatai ez iigyben egy-

hangu dontest hoznak
. Gyomaendr6d Yaros Kepvisel6-testiilete nem kivant m6dosita-

ni az aprilisban hozott dontesen.
- Mirh6hMi lIt 6 szam alatti jngatlan megvasarlasar61 sziiletett

dontes, amely a Mirh6hati ut 8 szam alatt talalhat6 es az Oszi
kek Idosek Otthonanak telekszomszedja. A vasarlas forrasa a
2014. evi koltsegvetes felhalmozasi tartalekakent lett megha
tarozva, valamint az ingatlan bekeriilt az onkormanyzat kor
IMozottan forgalomkepes vagyonaba.

- Az iiles utols6 napirendi pontja szerint megvalasztasra keriil-
teka Helyi V~lasztasi Bizottsagok tagjai is. .

Varosunk KepviselO-testiilete augusztus 20-an a nemzeti iinne
piinkon iinnepi i.ilest tartott, melyen helyi kitiinteteseket is adoma
nyozott.

Az idei evben Gyoma~ndr6d diszpolgara cimet adomanyozott
R6zsahegyi Kalman unokajanak, Ab6czky R6bertne R6zsahe
gyi Marikanak, valamint Cs, Szab6 Istvan ontozeses-melioraci6s
iizemmernok, etnografus, nyugalmazott mllZeumvezeto reszere.

Giricz Laszl6 mernok, Dr. Banki Gyula nyugalmazott haziorvos
pedig megkapta a Gyomaendrodert leitiinteto emlekplakettet mun
kcissaguk elismereseiil.

2014. augusztlls 28-iki tiles tartahmib61:

Orvosi iigyeleti feladatok ellatasa

Az Onkormanyzat nyilt kozbeszerzesi eljarclst folytatott Ie tel
jes konl iigyeleti feladatok ellMasara. A szerzodes megkotesere a
Bekes-Medical Egeszsegugyi SlOigaltat6 K~~.-vel keriilt sor. A szer
zodes 2014. szeptember 1-jetollep hatalyba, es addig a SANI-MED
TRANS kft.-nek kellett volna gondoskodnia az eliMasr61! A vallalt
kotelezettseget a Kft. azonban tobbszori felsz6litasra sem vegezte
el, igy a varosban dolgoz6 haziorvosok lattak el a feladatot. Erre
az idore a finanszirozast az onkormanyzat visszatartotta es fizette
belole az iigyeletet vallal6 orvosokat, apol6kat es a technikai sze-
melyzetet. .

Augusztus 16-t61 megtortent az iigyeletet slOlgal6 vagyontar
gyak birtokba vetele, valamint a Bekesi Kistersegnel felbontasra ke
riilt a SANI-MED TRANS Kft.-vel a szerzodes azonnali hatallyal. A
szeptember 1-ig a feladatot a Bekes-Medical Egeszsegiigyi Szolgal
tat6 megbizasi szerzodessel vegzi varosunkban

A Kepviselo-testiilet elfogadta a dontesi javaslatot, mely szerint
Gyomaendrodon 2014. szeptember 1. napjM61 a Bekes-Medical
Egeszsegiigyi Szolgahat6 IMja el az ugyelettel kapcsolatos felada
tokat.

A 4. szamll felnott haziorvosi korzet miikodtetese
2015. februar 1. napjcit61

Dr. Darvas Tamas a 4. szamu felnott haziorvosi korzet orvosa

2015. januar 31. napjaval be kivanja fejezni hazio~vosi tevekenyse-
get es februar 1. napjaval nyugdijba vonul.. .

Az eddig kialakult gyakorlatot kovetve, a K¢pviselo-testiilet a
zokken6mentes feladatellatas erdekeben ismet megbizta a V~rosi
Egeszsegiigyi Intezmenyt a haziorvosi korzet miikodtetesenek biz
tositasaval.

Dr Torma Eva az intezmeny igazgat6 foorvosa jelezte, hogy a
helyettesitest Dr. Katona Piroska fogja ellatni addig, amig a praxis
nem keriil betoltesre.

A Kepviselo-testiilet j6vahagyta az eloterjesztest.

Koztemetok korbekeritese

A Kepviselo-testi.ilet junius h6napban targyalta a koztemet6ink
korbekeritesere es rendbeteteIere irt eloterjesztest. Ezen az iilesen
dontes nem siiiletett, mivel a beterjesztett miiszaki tartalommal
csak reszben ertett egyet a testiilet. Kmetyk6 Janos fOepitesz elke
szitettejavaslatM es a Kepviselo-testiilet ele terjesztette az augusz
tusi iUesen.

A rendelet ertelmeben a keriteshez hasznalhat6 anyag fa, ko,
kovacsoltvas, egetett anyag, illetve ezek kombinaci6ja lehet. Az e16
terjesztesbol megtudhattuk, hogy dr6tfonatos keritest epiteni csak
abban az esetben lehet, ha azt az orokzold soveny eltakarja egesz
evben. A bekeriilesi koltseg ezzel a miiszald tartalonilnal olyan
magas, (temetonkent meghaladja az 5 milli6 forintot) hogy annale
Idvitelezese csale a Teriiletfejlesztesi Operativ Program segitsegevel
val6sithat6 meg.

Beszamo16 a ,,2014. evi utepitesi, utfelujitasi, beruhazas
valamint Utkarbantartas Gyomaendrodon"
targyu kozbeszerzesi palyazatr61

A kozbeszerzesi eljarcls jUlius 2-an lett elinditva a Kepviselo-tes
tiilet altaI elfogadott miiszaki tartalommal, melyre egy ajanlat erke
zett. Ez az ajanlat a meghatarozott keretosszeget j6val meghaladta,
igy az eredmenytelenne lett nyilvanitva.

Az uj eljelras jUlius 22-en indult, amire ismet egy ajanlat er
kezett, amely minden elvarasnak megfelelt. Az ajanlattev6 neve:
Swietelsley Magyarorszag Kft. Az ajanlattev6 vallalta, hogy a szerzo
deskotestol szamitott 60 napon beliil elvegzi a munkat mindharom
miiszaki resz teldnteteben.

Ezek a kovetkez6k:
1. Losonczy utca utalap epites
2. a yaros teljes teriiletet atfog6l1tfelujitas, Mlearbantartas, ke

rekparut javitas
3. jardajavitas
A kepviselO-testiilet elfogadta az el6terjesztesben foglaltakat.

Leh6czkine Timar Iren
Kepvise16

Tisztelt 8. szamu valaszt6korzet lak6i!

Ertesitem Onoket, hogy Oregszolo R6zsahegyi Hazban taje
koztat6t tartok 2014. szeptember IS-en 9 6rat6111 6raig.

Szeretettel varok minden kedves, korzetemben lako vaIasz
topolgart.

Tisztelettel:
Leh6czkine Timar Iren

HELYREIGAZiTAs!

Tisztelt Olvas6k! Ujsagunk e szamanak a 7. oldalan sajna
latos elfras tortent.

(5. Szabo Istvan nem Gyomaendrodert kitUnteto emlek
plakettet kapott, hanem Gyomaendrod varos diszpolgara
lett.

(5. Szab6 Istvan es a Kedves Olvasok szfves elnezeset ker
juk!

Szerkeszt6seg
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Hirek innen-onnanes hazunk bijar61

MEGHIV6 Vil~gbajnoklett TOtka Sandor!

Hanyeez Veneelne

-.......

Dr. Banki Gyula kitiintetese

Gyomaendrod Yaros Onkormanyzatanak Kepvise16
testulete dr. Banki Gyula reszere "Gyomaendradert" Idtunteta
emlekplakettet adomanyozott 2014. augusztus 20-an, unnepi
Ules kereteben.

Kedves Sanyi!
Egykori iskolad, a Gyomaendrodi Kner Imre Gimnazium

es Kollegium tanul6i, tanarai buszken tekintenek fel Rad! Ver
senyeid eredmenyeihez szivb61 gratulalunk! Tovabbi palyafuta
sodhoz sok sikert es egeszseget kivanunk!!!

Vilagbajnok lett T6tka Sandor!

Kedves Sanyi! A Varosunk ujsag - a szerkesztOk es az olvasak
neveben is - gratulal! Biiszkek vagyunk rad!

Dr. Banki Gyula 1963 okt6beretol 50 evig szolgalta orvosi
hivatasat, tobb mint 25 even keresztul varosunkban. 1986-t61 a
tudogondoz6 csoportvezeto fOorvosa volt, majd tobb mint egy
evig a Varosi Egeszsegugyi Intezmeny igazgat6 faorvosa is volt.
1997-tol gy6gyitott haziorvoskent, emellett tudagy6gyasz sza~

korvos is volt, iIletve radiol6guskent is dolgozott.

Szerkesztc3segiink a varos betegei neveben is gratutal e kitiinteteshez!

Az idei ev nem volt
konnyti egykori tanitva
nyunk, T6tka Sanyi sza
mara. Egyszerre keszUlt az
erettsegi vizsgara es elete
eddigi legnagyobb verse
nyeire. Az erettsegi vizsga
a tobbi megmeretteteshez
kepes "gyerekjateknak"
Wnhet, de magantanu16
kent, a vilagversenyekre
va16 felkeszUles mellett ez
is elismeresre meJt6 telje-
sitmeny. .

".. .majus elejen kifeje
zetten zsuJolt program var
ra. Aprilis 30-an, szerdan
elballag, majd' esiitorto
kon utazik a milanai Vilag
Kupara. Onnan vasarnap
keso este jon vissza, hhJon
pedig megirja a magyar _1L.....<!!J'll"'''-- ---'''''''''''''_--j

erettsegit, aztan szep sor-
ban a matekot es a tortenelmet..."

Milan6ban a Vilagkupan elerte addigi legjobb felnott egye
ni eredmenyet es 200 m-en ezustermes lett, mikozben Vilag- es
Eur6pa- bajnokokat elozott meg.

Mint emlitette: " ... nem a szegedi rendezesii ifjusagi es U23
as vilagbajnoksag a eel, hanem a tapasztalatszerzes aJelnott-me
zonyben es az Eb.

- A szegedi indul6s elmenyversenyzes lenne, arame! szerez
ni a fantasztikus kOzansegnek es forditva. Viszont nekem a riai
olimpia a celom. Az ottani sikeres szerepleshez pedig a felnottek
kazotl kell indulnom. "

Moszkvaban a felnattek kozott is sikeres volt a megmerette
tese, hiszen a vilagbajnoksagon a kajakvalt6 tagjakent vilagbaj
noki dmet nyert.

"A ferfi kajakosoknal Dudas Miklos volt az elso ember, 0 ne
gyedikkent adta at a staJetat T6tka Sandornak, aki egy helyet javi
tott es harmadikkent valtotta Nddas Beneel. A mindossze 18 eves
kajakos tartotta a pozici6t, a beJejezo ember, Heries David pedig
emberJeletti hajrajaval behozta a csapatot az eM helyre, ezzel
Magyarorszag elOszor sierzett aranyermet jerfi kajakvaltaban."

HUNYAI MEGHIV6

Szeptember 14-en vasarnap a 10 6rai szentmisen oreg mi
nistrans fiUknak talalkoz61esz. Szentmise utan kotetlen beszeJ
getes, emh~kek felidezese. Adjuk tovabb a hirt, jojjunk minel
tobben!

XI. Karitasz Tabor Hunyan

GYOMAENDRODON, Tamasi Aron 13 sz. alatti haz elad6.
Erdekiodni: 06 30-705-1257 szamon lehet.

Mar egy h6nappal ezelott elkezdadott a tervezgetes: milyen
elmenyekkel ajandekozzuk meg az idei taborba jelentkezoket
A valtozatos, gazdag program julius 21. es 25. kozott val6sult
meg, amelyen 6vodas koru gyermekektol fOiskohis koru.akig a
XI. Szent Laszl6 karitasz tabor kerUlt megrendezesre. Naponta
35-40 fa gyermek, fiatal vett reszt a taborban, melynek legfObb
celja, hogy a fiatalok es gyerekek talalkozzanak egymassal, es
megerezzek a kozosseghez tartozas erejet, elmenyet.

Minden korosztaly szamara voltak programok, jatekok,
pingpongozas, vetites, kezmuves-foglalkozasok. Elso nap
ijaszkodas, lovas kocsikazas, amely igen nagy elmeny volt an
nak, akikipr6balta. Ebedet a helyi Onkormanyzat konyhajan
faztek, amely igen valtozatos es finom volt. . .

Az onkentesek mindennap mas helyszinre vittek a taboro
z6kat, igy masodik nap az endradi Tajhazhoz, hiszen tobben
meg nem is jartak ott. A Tajhaz igazgat6ja, Dr. Szonda Istvan
szeretettel fogadta a kis csapatot, ott sZinten sokfele elfoglalt
sagban volt reszuk a gyerekeknek, valamint a helytorteneti
gytijtemenyek megtekintese, a regi eszkozok, hasznalat targyak
megismerese, es a finom kemenceben suit tesztak elfogyasztasa.

A kovetkezo napon a gyulai templomok latogatasa es a gyo
nyor(\ Maria Muzeumban is eltOltottek egy-ket 6rat a resztve
vok. Nagy elmeny volt a kozosen elfogyasztott pizza es fagyizas.
Elfaradva ertek delutan haza a diakok. Azt gondolom, hogy eza
nap meg sokaig megmarad emlekezetukben.

Kovetkeza napon, azaz csutortokon ugyessegi vetelkedok,
csoportos jatekok, kezmuves foglalkozasok, beszelgetesek vol
tak.

Penteken a kozseg Muveladesi Hazaban Kapunyitogat6
programok vartak a resztvevoket. Volt rieptanc, kezmuves jat
sz6haz, mesterseg bemutat6 a Bekes Megyei Nepmuveszeti
EgyesUlet foglalkozasvezetoinek kozremukodesevel, es helyi
ertekbemutat6 kezimunkak, mezeskalacs; gyongyfllzes, hor
golas, festett tOjas kiallitas es meg sokfele elemek bemutatasa.
A programok vegen a helyi kemenceben suit kelt tesztanak az
elfogyasztasa, valamint a Korosmenti Tancegyuttes kozremuko
desevel tanchaz szervezes, amelyen mindnyajan reszt vettek es
j61 ereztek magukat.

Koszonjuk a polgarmester asszonynak, Petenyi Szilardne
Anik6nak a sok-sok tamogatast, amit evrol eyre kapunk a ta
borra, koszonjuk az onkenteseknek munkajukat, anyagi tamo
gatast, akik tamogattak bennunket, valamint Dr. Szonda Istvan
igazgat6nak es munkatarsainak, hogy ismet sok elmenyt szerez
tek gyerekeinknek, es mindenkinek, aId barmit tett, hogy sike
res legyen a tabor megrendezese.

Gyomaendrodon Vasarteri LTP-en foldszinti egyszobas la
kas szeptember I-tal KIADO! Telefonszam: 0620/376-4567

. OregszolO es kornyeki volt dhikoknak, pedag6gusoknak
Szent Gellert-napi unnepi szentmise lesz az endrodi templom
ban szeptember 20-an, szombaton delelatt 10 6rakor. Szeretettel
hivjuk es varjuk a volt tanarokat, diakokat es mindenkit!
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Benke Maria

Anepdal. ..

Vecses, 2012. julius 6.

Szaz torokbolszall az enek,
enekelnek ifjak, "venek"
Szajrolszaira hagyomannyal,
terjedl el amagyar nepdal. ..
Vidam citeraszo kfseri daluk,
hangjuktol vidamak vagyunk ...

Kinyilt mar a labdarozsa,
Vecsesen enekelnek evek 010.
Labdarozsa Nepdalkor,
csodas kincs mil orokol ...
Zengien daluk meg sokaig
hirdesse hatartol halarig
amagyar nepdal becsiiletel,
magyarsagunk tisztesseget ...
Hoi enekiik szarnyal, zeng
remenyseg lesz asziviinkben bent...
Szaz torokbol szall az enek.
Enekeliek: ifjak venek
anepdalt, mely hagyomanyunk
jelkepezze magyarsagunk ...

Benke Maria versei

Vecses, 2014. augLJ~ztus 18.

Ahuseg...

tiszteletadasb61 ... Ezernyi emlek, elmeny tolul fel emlekeze
tembe, mikor ra gondolok. Mindig j61es6 erzessel revedek el
a multba, hiszen csak j6k tortentek velem es a testveremmel.
Nem emlekszem, hogy valamikor is lett volna nalunk vesze
kedes, sem a sziileim egymas kozt, sem veliink, gyerekekkel
soha sem esett hangos sz6 a hazban ... Tiirelemmel, szeretet
tel mindent elertek nalunk... Tiszteltiik egymast, a sziileinket,
rokonainkat es minden feln6ttet, becsiiletes vallasos emberek
kent nevel6dtiink fe!.

Ezernyi gondolat tolakszik a fejembe, ha a szi.ileimre es a
gyermekkoromra gondolok, hogy mennyire nem volt sem
mink, altalanos volt a Ids falunkban a szegenyseg, senkinek
sem volt tobbje a masiknal, de elelmiink, ruhazatunk, ottho
nunk volt es a megert6 szeretet. Soha nem is vagytunk annal
tobbre, mint amit a mi j6 sziileink meg5eremtettek nekunk...

jatekokat mi magunk talaltunk ki, Ok szabad teret enged
tek kreativitasunknak. Teli esteken a finom meleg kemence
mellett Eclesanyam felolvasott, minden nap egy-egy fejezetet
a "nagy konyvb6l", ami olyan volt, mint ma a filmsorozat, mar
alig vartuk az estet, s a kovetkezo reszt. ..

KemenyFedelG, kek borftasu konyv volt, sajnos a cfmere
mar nem emlekszem, ellenben atortenetek foszlanyokban
vissza-vissza jarnak... felig meseszerG volt a tortenet eseme
nyeinek fazese, Anyam mindig a legerdekesebb resznel hagy
ta abba a felolvasast, j6 ejt kfvant mindannyiunknak es vartuk
a masnap estet, hogy folytassa...

Szep emlek maradt, ma mar tudom, hogy nem csak a felol
vasas volt a lenyeg, hanem, hogy egyiitt vacsorazott es utana
egyiitt iilt a csalad a szobaban a j6 meleg kemence mellett.
Szeretetet arasztottak ezek az estek, a mai rohan6 eletben na
gyon hianyoznak a gyermekkorom tortenesei es Edesanyam
mesei is ... Talan ezert valtam en is nagy mesel6ve, aid mindig
fr, mindenr61 es sol<at o/vas. Egy eletre meghatarozta anyam
ezel<l<el az esti Felolvasasol<kal az erdel<l6desi koromet, halat
adok Istennek erte...

Fekszem aWben, abrandozom.
Ahuseg fogalmarol gondolkodom.
Huseges vollam egesz eletemben
Tarshoz, Barathoz, Hazahoz egyelemben ...

TIszlesseg, sa huseg larsak,
Karl karba oltve egyiilt jarnak.
Egyik fogalom amasik feltetele,
csapongas, hamissag nem fer bele!

Megbizhalonak keillenni,
alazaltal, husegg~llenni!
Huseg Hazahoz, Onmagunkhoz, _
huseg Tarsunkhoz, Csaladunkhoz...

Ahusegben kiszamilhaloleszek.
Soha olyal nem leszek,
mi a Masiknak rossz, vagy Mina ...
vagy olyal, mil a tiszlesseg banna!

Ha husegemel viszonozzak,
oromomellgy fokozzak!
akikhez huseges en vagyok
hilem visszaadjak, elvarasaim nem nagyok ...

Onzelleniil husegesnek lenni,
nem kell nagy dolgokal tenni.
Hinni-b1zni, liogy a 'jmaSik" is huseges.

.Kelelkedes igy nem ehetseges...

Vecses, 2010. junius 10.

Edesanyam...

vj kenyer Ize, lepergo konny s6ja,
orom-kacagas, (e1ki J<aba-ko...
Islen aldjon! Te legy vegso almunk,
s ivadekainkba szebb Jovo!

. Timar Mate

SzUlofold: Bolcso, majd kopors6!
Sarkcsillag a negy egtaj felOl!
Anyanyelved billyogkent jelol!
Te vagy a leli h6 s a lavaszi zold,

Torok Sandorne Iimar Marglt
(1914- t 999)

Edesanyam ma lenne
100 eves, ha elne, sajnos
szegeny mar t 5 eve el
menLo

Hihetetlen, hogy
mennyire itt van mais ve
lem. Erzem at, hallom a
hangjat. kedves vidamsa
gat, j6sagos boles gondo~
latait...

Mindig ugy fogalma
zott, hogy soha senkit
meg ne bantson ...

Keretleniil nem mond
ta el a velemenyet, csak
ha olyan valakivel beszelt,
akit nagyon szeretett es
j6t akart neki ...

Nagyon szerettem,
hogy szeretett meselni,
mindig, mindenr61, az if

jusagar61, a szokasokr61, az Edesapammal val6 talalkozasuk
r61, romantikus udvarlasar61, ami hat even at tftokban tartott,
mfg majd megkerte a kezet, amit termeszetesen a sziilei el
utasftottak. Anyam j6m6du csaladb61 szarmazott, apam felar
va szegeny alkalmazott volt naluk... Sz6ba sem johetett, hogy
61< ketten ...

A sziilei kivalasztottak a szamMa megfelel6 partit, amit
Anyukam kikert maganak. (Abban az id6ben ilyet nem volt
szabad tenni ... ) Majd mikor nemet mondtak a szerelmenek
a keresre, miszerint felesegiil kerte, Anyam kijelentette, hogy
akkor megszokik az Apammal. ..

Ez is igen rendhagy6 dolog volt akkortajt, f6leg, hogy egy
nagyon vallasos csalad gyermeke volt, rendszeresen imadko
z6, templomba misekre jar6.

Edesapam a Ids jovedelmeb61, szorgalmab61 osszerakott
annyi penzt, hogy vett egy epftesi telket, egy lovat, nemi
epft6 anyagot es elindult Anyamert, Akit 16haton elvitt egy
kedves ismer6sehez, s az eskiivOig csak nagyon komoly sza
balyok szerint, feliigyelet mellett talalkozgattak. Majd megtar
tottak az eskiivOjiiket, es a hazassagkotes utan alberletben lak
tak es epftettek a hazukat. Eletre sz616 szerelem volt az ovek,
es mi gyerekek (harom gyermekiik sziiletett, sajnos az els6
kislanyuk fel evesen meghalt) is nagy szeretetben, odafigye
lesben nottiink Fel. Mindenkinek meg volt a feladata, amit el
kellett az iskolaba jaras. tanulas mellett vegeznie. Ltgy nevel
tek, hogy eszre sem vettiik. A magatartasukkal, tisztessegiik
kel mutattak peldat nekiink, becsiiletessegbol, szeretetb61,
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Hunya
Vasarnapokon: 10 6rakor,

hetkoznapokon esiltortok kiveteIevel18 6ra

Endrod
Vasarnap es ilnnepnap: 9 es 18 6ra,

hetkoznap esiltortok kivetelevel reggel fel 8

Gyoma
Vasarnap es ilnnepnap 11 6ra,
kedden es penteken 18 6rakor

Sz "z Mar-a szii
Kisboldogasszony

tese:

3. szerda:
5. pentek:
7.vasarnap:
8, hetf6:
9. kedd:

·12. pentek:
13. szombat:
14. vasarnap:
15. hetf6:
16. kedd:
17. szerda:
19. pentek:
20. szombat:
21. vasarnap:
23. kedd:
24. szerda:
26. pentek:
27. szombat:
28. vasarnap:
29. hetfO:
30. kedd:

Nagy Szent Gergely papa es egyhaztanit6
Kalkuttai Boldog Terez
Evkozi23.vasarnap
Szuz Maria sziiletese (Kisboldogasszony)
Claver Szent Peter aldoz6pap
Szuz Maria szent neve
Aranyszajll Szent Janos piispok, egyhaztanit6
A Szent Kereszt felmagasztalasa
A fajdalmas Sz(izanya
Szent Komel papa es Szent Ciprian piispok vt.
Bellarmin Szent R6bert piispok, egyhaztanit6
Szent Januariusz piispok es vertanu
I).im Taegon Szent Andras es tarsai koreai vertanuk
Evkozi25.vasarnap 0

Pietrelcinai Szent Pio aldoz6pap
Szent Gellert pilspok, vertanu
Szent Kozma es Damjan vertanuk
Pali Szent Vince aldoz6pap
Evkozi 26. vasarnap
Szent Mihaly, Szt. Gabor es Szt. Rafael foangyalok
Szent Jeromos aldoz6pap, egyhaztanit6

A r6mai katolikus es a gorogkeleti egyhaz szeptember 8-an
emlekezik meg a boldogsagos Szuz Maria szilleteserol. A magyar
nepnyelv ezt az ilnnepet Kisboldogasszony, Kisasszony napjanak
nevezi.

Ezzel az iinneppel kapesolatban mindig egy kep ugrik be elot
tem. Gyermekkoromban, az Arad megyei Tornyan ilyenkor a hi
vek a kisasszonynapi mise utan kormenetben, templomi zaszl6k
kal, lobog6kkal kizarandokoltak a falu szelen levo "Maria-kuthoz';
ahol a helyi hagyomany szerint 1896-ban volt egy Maria-jelenes.
Egy ilyen kisasszonynapi ajtatossag alkalmaval hallottam 8-10 eves
koromban ezt az eneket:

"Nagy oromme/, eneklessel zengedeznek az egek,
Vidamsagot, nyajassagot mutatnak afOldiek,
mert ma Szuz Maria, mint a legszebb rozsa,

Bimbajab61 kinyila;
Sziizesseg viraga, ekes lilioma,

Kisasszonyunk, Maria!"

Az6ta, valahanyszor ezt az eneket hallom, szeptember 8-an, a
tornyai Maria-kut kepe jelenik meg elottem, ahogy azok a regi ene
kes-imadsagos nenik nagy, oreg szakadozott enekeskonyvekbol ezt
az eneket eneklik.

A Szentirasban nem olvasunk Maria sZilleteserol, az elsOszaza
dok irasai, a szent hagyomany orizte meg nekilnk, miszerint Maria
szulei, Anna es Joakim istenfelo, amde gyermektelen, id6s6d6 ha
zaspar volt. A gyermeknelkilliseg a zsid6knal valami nagy btin bun
tetesenek szamitott, igy a gyermekteleneket leneztek, megvetettek.
Egy alkalommal Joakim aIdozatot ment bemutatni a jeruzsaIemi
templomba, de a f6pap nem hagyta aldozatat az oltarra tenni, gyer··
mektelensege miatt. Szomoruan ment haza, es felesegevel, Annaval
buzg6 imadsagba kezdtek, hogy Isten vegye Ie ezt a szegyent r6luk.
Egy napon, egyazon oraban, amikor Joakim odakint volt a legelon
a juhokl<al, Anna pedig otthon tenykedett a haz k6riil, mindkette
jilknek megjelent Gabriel arkangyal, egy oromhirrel: Isten gyer
mekkel fogja megajandekozni 6ket imadsagos eletlik jutalmakent.
Igy is tortent, egy even beliil egy leanygyermekilk szi.iletett, akinek
a heber Mirjam (=Maria) nevet 3dtak. Maria szent nevenek iinne
pe negy nappal kesobb, szeptember 12-en van.

o A szeptember 8-i datum ugyan nines feljegyezve, Maria sziile
tese napjat pontosan nem ismerjilk. Azonban ezen a napon tortent
annak a ma is a1l6 Szuz Maria templomnak a folszentelese, amely
azon a helyen epillt, ahol a hagyomany szerint SZtiz Maria szille
tett, a jeruzsaIemi Betheszda-fi.ird6 mellett.

Maria szilletesenek szep ilnnepe azert fontos szarnunkra, mert
Mariaban mindnyajan egy egi edesanyat kaptunk Istent61. A Szent

Szilzet, mint az eg ajandekat tekintsilk ezen a szep szeptemL J iin
nepen. De ugyanald<or szuletesnap is szeptembu 8-a, Szuz Maria
szilletesnapja. SZilletesnapon pedig illik megajandekozni az ilnne
peltet. A mi ajandelmnk az imadsagunk es a szeretetilnk legyen,
amellyel k6riilvesszuk egi Anyankat, kerve, hogy kozbenjarasaval
tovabbra is tamogassa, segitse eletunket, erenyeivel pedig jarjon
e16ttilnk, hogy hozza hasonl6an, az alazatot, istenfelelmet, szere
tetet gyakorolva, az Isten gyermekeinek igert orok boldogsagot
elnyerhessi.ik.

Czanlc Gabor
plebcinos

/
I ~ _ '"
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umrt ate
apostol es evangelista - iinnepe: szeptember 21.

Gazdag vamos volt, amilmr Jezus sedjek, amit a pr6fetakjovendoltek ... ". r---~----------.,.-...
meghivta, a heber Levi nevet hasznalta. Taniffisat az elsa szazad otvenes eveiben 1-- --_.....--'- -.
A tizenket apostol koze keliilt Mate (Mt irhatta Ie, hamarosan gorogre is lefordi- •..... ~." ...• I •

10,2-4; lVih:: 3,16·19; Lk 6, 13-16; ApCsel totffik, tahill maga Mate. Ez a fordiffis .,.' ..~ ..... I.
1, 13), alazatosan, nagy-nagy orommel maradt feIUl, az aram nydvu sajnos d- ",".1
ld)vette Mesteret mindenhova. KJ:isztus . veszett. Evangelituna azonban megadz-!'" .
felmmadasa UUUl a is Galileaban varta te Jezus j.maj~t a kereszten, anyanyel- I ' .

az Drat, ott volt a hegyen, amikor Jezus viikon: "Eli, Eli, lamma szabalctani?" I
minden nep tanitasara killdte .61<et (Mt vagyis: "En Istenem, en Istenem! lVIiert !
28, 16-20). PunkOsd utan elaszor Ga1ile- hagytal el engem?" (Mt 27,46; Zsolt 21, I
aban tanitotta honfimrsait es nagyon pel- 1)
damutat6, bojtolO eletet elt. AItaIanos hagyomany szerint verta- I

Mate is a pogany nepek kozt hil:det- ntlstlgot szenvedett, eIUlek azonban sem
te az evangeliumot, a hagyomany szerillt helyerOl, sem idejer61 MICS adatunk.
Etiopiaban, Perzsiaban, taIall meg Mace- T6bbfele Vel"tallusagot imak Ie ezek a
d6:niahan is teritett. hagyomanyok, maglyahalalt, karddal

EvangeIitUllat a zsido hOllfitarsai tOl'tena kivegzest. A legenda szerillt
szam8J:a irta anyanyelven, animul Cel- maradv!lnyai a salernoi szekesegyhazba
ja a Messitisra vonatkozo jovendolesek kerilltek.
beteljesedesenek bizonyitasa volt, ezel't (Ivanyi Laszlo: 200 eves az endradi
gyakran hivatlmzik igy: " ... hogy betelje- Szent Imre tempIom)

Ojsagunk Gyama nrip
rajza aldal szerkesztoje, Cs.
Szab6 Istvan tobbedmaga
val augusztus 20-an, Szent
Istvan kiralyunk iinnepen
Gyamaendrod Varas On
karmanyzata iinnepi iiles

..'kereteben Gyamaendrodert
kitiinteto emlekplakettet ka
patt. Szerkesztosegiink sziv
bOl gratulal, es Isten aldasat
kivanja Cs. Szab6 Istvan ta
vabbi eletere,

fme a meltatasa:

Tisztelt Dnnepi Dies l

Cs. Szab6 Istvan onto-
zeses-melioraei6s uzemmernok, etnograflls, nyugalmazott muze
umvezeto Gyoman sziiletett 1938. november 29-en,

Altalanos iskolai tanllimanyait Gyoman vegezte. Kozepisko
lai erettsegit Weott tett a Mezogazdasagi Teehnikumban, mivel
szarmazasa miatt a megye osszes kozepiskolajab61 eltanacsoltak.
Ezutan elvegezte a balassagyarmati mezogazdasagi szakiskola tan
folyamat, A Debreeeni Agrartudomany Egyetel1l Szarvasi Foisko
lai Karan 1978-ban ontozeses es melioraci6s iizemmernok, majd
1992-ben a debreeeni Kossuth Lajos Tudomany Egyetem Bolcse
szettudomanyi Kar Neprajz Tanszeken, etnografus szakon, egyeni
uton nyert diplomat.

19'78-ban Gyoman ismerkedett meg koze1ebbrol Fotiszteletu
Dr. Sipos Istvan teol6giai magantanarral, az akkori gyomai refor
matus le1kipasztorral. Az 0 kiveteles egyenisege, hitvall6 reforma-

tus predikMori szemelye,
a vele val6 beszelgetesek
teritettek vissza osei egy
h,lz<lba. Abban a megtisz
teltetesben reszesiilt, hogy
megvatasztottak p6tpres
biternek, 1985- tol pedig
rendes presbiternek. 1991
tol egyhazmegyei viLigi
jegyzo, egyhazkeruleti vi
higi klildott, 1996 es 2002
kozott pedig egyhazme
gyei leveltaros, l11iiel11l~ki

el6ad6 volt. 1984 es 1987
kozott Jevelez6 tagozaton a
Debreeeni Theo16giai Aka
demian tanult.

1958-ban lepett I1lUl1

kaba, eloszor allatte
nyesztesi kozigazgatasban
dolgozott. 1985-1994-ig,

nyugdijba vonulasaig a bekesesabai GabonamllZelll1l vezet6je \olt.
Tobb szaz cikke, tanulmanya, dolgozata jelent meg, tanulmany

kotetekben, foly6iratokban, napilapokban a neprajz es fOJdmuve
les, allattartas, helytorteneti, torteneti-neprajz targyban. Kd ona1l6
kotete jelent meg. Cikkei jelenleg is rendszeresen megielelllliCk a
Varosunk Gyol1laendrod c111l(\ lljsagban.

Gyomai kotodeset jeltel1lzi, hogy pllblikaei6iban ana torek
szik, hogy Gyoma .illetve kornyeke tortenelmi mliltjat feltarja,
megismertesse. Munkassaga alappillere mindannak, amit Gvoma
tbrteneterol, he1yt6rteneterol, neprajzar61, a reformatus egyh<iz
tortenetrol ismeriink. Kiemelked6 tevekenysege a Papp ZSigmond
hagyatek feldolgozasa, a kialJitas letrejotteben val6 kozremukodes.

(Meltatas es Jato: 1I'Ivlv,g)'amael1drod.hu)
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- Civil sarok - Lukacs Laszlo

000 avagy husz eve volt az elso kapavagas a
Szent Gellert egyhazi iskola teriileten

A Szent Gellert Altald-
i nos Iskola mintegy husz eve

all a figyelem kozeppont
jaban Gyomaendrodon.
Jovore iinnepli az iskola hi
vatalos fennallasanak, tehat
a tanitas megkezdesenek
20. evfordul6jCIt, iden pedig
husz eve, hogy az epitkezes,
az eM kapavagas megtOr
tenhetett, Ivanyi Laszl6 tb.
kanonok es sokan masok
alapit6, szervezo munkaja
nak koszonhetoen.

Errol is es sok minden
masr6l beszelgetiink, Lu
kacs Laszl6 igazgat6 urra I,
aki 2006 6ta vezeti az intez
menyt.

- Par het es kezdodik
a tanev. Felkesziiltek ra? 

kerdezem a kfviil-beliil megszepiilt iskala egyik termeben iilve.

Igen, amint hithato, most a napokban fejeztLik be a festest, mar
csak a padok visszahelyezese, nehany zaro munka kbvetkezik, s
munkatarsaimmal brbmmel varjuk az uj tanev nyitasat. Minden
ben felkeszLilten varjuk az uj elsasbk erkezeset is.

- lvlielOtt tovtibbi reszletekbe megyiink, hadd mutassam be ont is
roviden a kedves olvas6knak. Hogyan keriilt Gyomaendrodre, melyek
eddigi palyafutasanak fobb allomasai?

Kazincbarcikan szLilettem, az altalanos iskolai es a kbzepiskolai
eveket Borsod megyeben tbltbttem. A misko1ci Fay Andras Kbz
gazdasagi Szakkbzepiskolaban erettsegiztem, majd 1993-94-ben
szalezi szerzetes voltam Szombathelyen.

I994-95-ben egyhazi szeminariumra jartam, egyhazmegyes kis
pap voltam, majd pedagogiai asszisztens autista gyermekek mellett.
VisszakerLilve Miskolcra, a Misko1ci Egyetem Bolcseszettudomanyi
karan, magyar irodalom szakos tanari kepesitest kaptam 2001-ben,
PHD tanulmanyokat is folytattam magyar irodalom szakon.

Ezzel parhuzamosan a Pazmany Peter Tudomanyegyetem hitta
nari szakat is hitogattam.

Kesabb hitoktato, majd magyar irodalom tanarkent dolgoztam
Ozdon, Sajoszentpeteren.

2006-nyaran az OJ Ember ujsagban Iattam meg azt az i.ntez
menyvezetai palyazatot, melynek eredmenyekepp kerLiltem ide a
Szent Gellert Katolikus Iskolaba a 2006/2007-es iskolai evtol.

Az6ta itt elek, dolgozom, kbzben megnosLiltem, felesegem ne
mettanar, jelenleg XGYED-en van, hisz ket flunk mar itt szLiletett,
Bence 15, Botond pedig 2 honapos.

- Iskolai munka, csalad... marad meg szabadido hobbira? S ha
igen, mi az?

Szeretek gitarozni, a gyerekeimmel foglalkozni, latni amint cse
perednek, fejlOdnek.

Emellett bibliaertelmezessel foglalkozom szabad idamben, er
deke!, hogy mas egyhazak hogyan tanitjak.

- Hogyan latja az itt toltott eveket, az iskola fejlOdeset az elmult

2014. szeptember

evekben?

EI6szor is egy nagyon j6 szakmai szinvonalon dolgozo pedago
gus csapat vesz kbrLi\, s az iskola minden dolgoz6ja lelkesen segit a
celok megvalositasaban.

Ori.ilbk, hogy az iskola tanuloi letszama stabil, minden evfolya
mon,inditunk egy osztalyt elsotol nyolcadikig, igy mintegy ketszaz
tanulonk van.

A huszadik evebe lepa iskolat sikerLiIt az elmult evekben alla
gaban felujitanunk. A napelemes fUtesi rendszer bevezetese, abla
kok csereje stb. megvalosult, a pLispbkseg penzLigyi finanszirozasa
mellett palyazati penzekbOl, adomanyokb6l sikerLilt a jatszoter, fut
ballpalya, toma~rem korszenlsitese, szaktantermek, nyelvi labor
kialakitasa es megfelelo szintu technikai eszkbzbk beszerzese is a jo
szakmai munka biztositasanak elOfeltetelekent. Mindez a tanuloink
eredmenyes, sikeres tanulasat, a tudas megszerzeset szolgalja.

- Miben eros az iskala, milyen targyakban sikeresek a gyermekek,
tanul6k?

Igen j6 szinvonalu a nyelvi kepzes, angol es nemet nyelvet tani
tunk heti egy oraban elsa osztalytol kezdve. Az enekkar kiemelkeda
teljesitmenyt nyujt, s a testnevelesre is hangsulyt fektetLink, a rbp
labda csapatunkra kLilbn bLiszke vagyok.

- Igen, az egyik varosi megemlekezesen, iinnepen en is megcsodal
tam az iskola tanul6inak, enekkaranak magas szinvonalu elOadasat.
Miben rejlik meg az iskola erossege, kozossegformal6 ereje?

Heti rendszeresseggel kozbs ahitattal kezdji.ik a hetet az iskola
kapolnajanal, mindig masik osztaIy a felelas a szervezesben. Emel
lett heti ket hittanorat tartunk, a reformatus vallasll tanuloinknak
kLilbn istentiszteletet is. Ugyancsak erasiti a diakokat az, hogy a 10
gikai gondolkodasra val6 neveles, a logikai jatekok szerepe eloterbe
kerLilt iskolankban.

- Szinte kozismert, hogy szeptembertol a Kner Imre Gimnazium
es a Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskola egy szervezeti egysegbe
kenAI a Piispoksegfeliigyelete alatt.

Erezni fognak-e a diakok valamit ebbOl a valtozasb61 a tanftas
soran?

A gyakorlatban nem, egy jol szervezett fOigazgatosag koordi
nalja, feli.igyeli a munkankat s tovabbra is kiemelt celunk, hogy a
magas szintu tanitas mellett, a gyermekeknek brbm es elmeny le
gyen ide jami iskolaba.

Koszonom a beszelgetest.
Dr. Varju Laszl6



csUtortok 8-12, 13-17.
pentek 8-12, 13-18.
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Forras: Dr. Albert Schalle: A vizgyogyaszat ABC-je

dr. Macsari Judit

za es javitja a verkeringest,
iranyitja a hOszabalyozast,
befolyasolja az anyagcse
ret, felfrissiti es eJenkiti az
idegrendszert. A lemosast
durva lenv<l.szonnal vegez
ziik. A test gyars lemosasa
utan a bart ne szaritsuk Ie,'
hanem fekiidjunk azonnal
vissza az agyba, es marad
junk ott j61 betakarva kb.
negyed oraig, vagy pedig
azonnal oltozziink fel, es
tornaztatassal melegitsiik
es szaritsuk nedves testiin
keto

Kneipp a hideg vizes
lemosast kiilonosen gyer
mekeknek, gyenge testal
katuaknak, sulyos es lazas
betegeknek javasolta. Lazas
betegekneJ a hideg vizes le
mosas te1jesen helyetiesiti a
hideg fiirdot. Az erre hasz
nalt viz legyen Idmondottan hideg, mert minel alacsonyabb hOfokll
vizzel dolgozunk, az eredmeny annal jobb.

A lemosasnak ket modja van: az egesz test lemosasa es a test
egyes reszeinek lemosasa. Az egesz lemosas a kovetkezok<~pp veg
zenda: legelaszor nedvesitsiik meg a jobb kale belso, majd klilso
felszinet, ezutan pedig a mell es a has lemosasa kovetkezik. Utana
a jobb karhoz hasonloan a bal kart, vegiil az also vegtagokat dor
zsoljiik Ie ahideg vizes ronggyal. Legutoljara marad a talpak be
nedvesite.s~.' a~i,~ az?nban olyformafl is vegezhetiink, hogy hideg,
nedves torolkozore allunk. A lemosas Ideje 1-2 perc, ennel tovabb
n~m tarthat. L~mo.~a~ koz?e,n a rongyot tobbszor martsuk hideg
vlZbe, mert a dorzsoles hatasara hamar felmelegszik.

A lemosast reggelente vegezziik, de lazas betegeknel mindenkor
alkalmazhatjuk. Ha e kurat magunk vegezziik, ugy a nedves torol
kozo ket veget vegyiik kezeinkbe, es i1y modon dorzsoljiik Ie hcitun
kat, mikozben a nedves torolkozovel a hatunkon fUreszelO mozgast
vegziink.

A hideg vizes lemosasokat ne alkalmazzuk naponta, mert a
szervezet igen hozzaszoldk es a kivant hatascit tobbe nem fejti lei.
LegceJszerubb, ha a lemosasokat hetente 3-4 alkalommal vegezziik,
vagy ha hat hetig tarto mindennapos kezelesek utan 1-2 hetes pi-
henot tartunk. .

A hideg vizes lemosas fehunoen erositi a szervezetet, javitja a
verkeringest, hOszabaJyozast, fokozza az anyagcseret es megnyug
tatja az idegrendszert. A bormukodes javitasa reven a salakanyagok
IdvaJasztasa fokozodik.

A kovetkezo cikkeimben szeretnem ismertetni a tema irant er
deldodoldcel a Kneipp altai alkalmazott tovabbi vizgyogyaszati el
jarasok modozatait.

K 9
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A KNlElIPP-'KURA

Kedves Olvasok! Korabbi cikksorozatomban irtam a vizgyo
gyaszat torteneter6l, betekintest engedtem a Kneipp-fele vizgyogy
aszat altalanos alapjaiba, ismertettem a modern vizgyogyaszat
elettani hatasait, es nem utolso sorban Sebastian Kneipp rovid, de
tartalmas eletrajzrit. Azt gondolom, hogy az Olvas6k a jobb megis
meres altal kozelebb kerUlhetnenek a modern vizgy6gyaszathoz, ha
cikkeimben ismertetem a Kneipp-fele vizgy6gyaszat m6dszereinek
gyakorlati alkalmazascit is, Albert Schalle szerz6 muve utan, pontos
leirasok alapjan.

.A modern vizgyogyaszat' tapasztalati tenyekbol fejlodott ki.
Kneipp eleinte onmagan probalta ki a kesobb altalanossa valt mod
szereit. 30 evig kiserletezett, es elaszor mindent magan alkalmazott.
Tapasztalatai reven tert at az eros vizkurarol a gyengere. "Semmi
sem artalmasabb, mint egy modszer szertelen alkalmazasa:' Aki a
vizgyogyaszat alkalmazasi m.odjait ismeri, jelentos hatasu gyogy
eszkoz6kkel rendelkezik.

Sok beteg azert nem gyogyul meg, mert nem az embert ma
gat, nem a teljes szervezetet, hanem csakis egyes szerveit gyogyit
jak. Kneipp szerint viszont az egesz ember gyogykezelese a fontos.
Nagy erdemet szerzett Kneipp azaltal is, hogy a gyogyn6venyek
hasznalatat ujbol felelevenitette.

Kneipp a k6vetkezo vizgyogyaszati eljarasokat alkalmazta: le
mosas, borogatas, pakol<ls, fLirdo, zuhany es gOz6les.

A Kneipp-kuranal a hideg fiirdot legfeljebb csak 6-10 masod
percig alkalmazzuk. A regi vizlcLlra durva es megerolteto voltaval
szakitva, Kneipp az emberi szervezet elviselokepessegehez alkal
mazkodott. Yelemenye szerint, minel hidegebb a viz, annal rovi
debb ideig lehet csak alkalmazni; es minel melegebb a test, annal
nagyobb a hataserosseg, annal nagyobb realcciot kapunk.

" Knei~p a f?rdo utan a .bet~get, nem s~a,ritotta Ie. A realccio igy
erosebb es tovabb tart, ami a vlzkura hatasat folcozza. Gondoslcod
ni kell a test vizkura elotti es utani kello felme1egedeserol. Ovatos
gyogymodjaval 6nkenteleniH is eleget tett az azota alapt6rvennye
valt elettani igazsagnak, mely szerint Ids ingerek az eletmuk6dese
ket javitjak, ellenben az erosek lerontjalc.

Az osidoben mar hasznalt, de az idok folyaman feledesbe meriilt
vizgyogyaszati eljarasokat rendszerbe foglalta, technildjllicat javi
totta, es a betegsegek javallatait megallapitotta. Kneipp a gyogyitas
celjaira a termeszetes hideg vizet hasznalta. A jegelest artalmasnak
tartotta. Gyengek, verszegenyek es idosek, akik meglehetosen ne
hezen melegszenelc fel, tovabba a tlilerzekenyek es az idegesek a
vizklmit langyos vizzel kezdjeJe .

A test vizprocedura elott es utan alaposan meleaedjek f61. Fa·
zekony, libabor6s embert nem lehet hideg vizzel ke;elni. A felme
l,eged~s a vizgyogyaszat alappillere. Legegyszerlibb modon ezt ugy
e~'hetJul~ el, ,~?gy a b~t;g szabadban ~agy p;dig kedvezotlen idoja
ras eseten futott helylsegben mozog es tornazik. Ugyanezt erhetji.ik
el akkor IS, ha a beteget k6zvetleniil felkeles utan kezeljiik. Flirdes
utan a fejbor, az arc es a kezek leszaritasa mellett a test tobbi reszet
nedvesen hagyhatjuk, de gyenge testalkatu es nehezen felmelegedo
embereket celszerubb ledorzsolni. Ha a testi.inket nedvesen hagy
juk, ugy mozgassal es tornaval kell testi.inket leszaritani es felme
legiteni.

Kneipp felfogasaszerint a hideg viz a legtermeszetesebb felme
legedest idezi elo. Mielott izzadas eseten zuhanyt, fiirdot vagy le
mosast vennenk, a mellunket es homlokunkat gyorsan nedvesitsuk
meg hideg vizze!, utana pedig nyugodtan fiirbdhetiink. K6zvetlen
foetkezesek utan ne fLirodjiink, mert ezzel az emesztesi folyamatot
megzavarjuk. Koriilbeliil varjunk mindig 1,5 orat. A hideg viz al
kalmazasanal ugyanis a gyomor-belrendszer erei osszehuzodnak es
a belcsatorna miikodese csoldcen.

Kneipp a teli vizkllrat tobbre becsi.i1te, mint a nyarit, mert telen
a, h~ta.s e:?sebb. Az altalanos vizgyogyaszati szabalyokat azonban
telVIZ IdeJen pontosabban kell betartani, mert hideg helyisegben hi

.deg vizkurat nem alkalmazhatunk. A vizkura legyen rovid es enyhe.
Kneipp egyik modszere a lemosas. A hideg vizes lemosas a viz

gyogyaszat osi formaja. A legismertebb edzoszer, mert szabalyoz-
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Timar Imre 29-ik honved gy~logezredbeli tizedes bucsuzoja
Aki a deli harcteren a kiralyert es hazaert vfvott kuzdelemben szeptember 22-en megsebesult

es okt6ber 20-an h6si halalt halt Budapesten.
Devavanya, 1914. okt6ber 24-en

Dallama: Jezus az en rem{myem: mely sfr f6dj6n be bar.

Ur Jezus szent neveben
Nem talaIva segelyt,
Ime kiszenvedt testem
A kopors6ba tert,
Lehajtottam fejemet
Szememet bezartam,
Atyam! szent kezeidbe
Lelkemet ajanltam.

Milyen fiatal voltam
Istenem menni kell,
Jovend6 boldogsagom
IJ.Y hamar hagyni el,
Osszetepett remenyeim
Ratok hajtom fejem,
S porladok fiatalon
A sfrban csendesen.

Oh, mily nehez a szivnek
E sz6: lemondani,
A mosolyt elfeledni,
Konnyeket ontani,
Itt hagyni az oromet
Viselni szenvedest
S kinos halalt szenvedni
lIy rovid eletert.

Nem szenvedtel hiaba,
Te szep ifju halott
H6si halalod utan,
Szep emleked hagyod
I>iralyunkert, hazankert,
Aldozat eleted
Halas szfwel 6rizzuk
Drago. emlekedet.

Harom h6napja mentel,
Te is a harcterre
Tudod, hogy ez neked is
Szent kotelesseged
Mint bator, j6 katona,
Harcoltal is hfven
Ott kapott serulesed,
Kerult eletedbe.

Timar Imre voltam en,
Huszonhetedik evemben
Foldi palyam vegezve
Jezusom neveben,
Miel6tt eltavoznek
E siralom volgybOl,
Halljatol< vegbucsumat,
Mit mondok szivemb61.

Timar Mihaly j6 atyam,
Tudom banatodat,
Mikor a sfmak adod
Te kedves fiadat,
Turd beken a j6 Isten
Veg-szent akaratat,

Ki szfvedre but adott,
Gy6gyul6 irt is ad.

Kiszely Ismeria anyam,
Anyak le9jobbika
Verz6 sZlwel raborulsz
Gyaszos kopors6mra,
Oh, ne sirasd fiadat
Cs6kolom kezedet,
Szuz anyam vigasztalja
Anyai szfvedet.

Koszonom j6 szuleim
Szives j6sagtokat,
Hogy haza hoztatok,
Nyugodni fiatokat,
Gondos nevelestekert
Szivem Mias leszen
Isten aldasat kerem,
.Ratok ott fonn mennyben..

lIonka j6 testverem
Az Isten mar veled,
Bodon Gyula j6 ferjeddel
Boldog legyen elted,
Aki szinten katona,
Messze van a harcban
Elete! az eg Ura,
Vedje 5 oltalmazza.

Mihaly es Piroska,
Szeretett testverim
Szuntessetek konnyetek
Ezek veg soraim,
Szep ifju elteteket
A szep Szuz Maria
Bu, baj es szenvedest61,
Vedje s oltalmazza.

Irenke es J6zsika,
Ket legkisebb testver
Elvalok mar tCSletek
~zt 6hajtja lelkem,
Eljetek itt mindnyajan
Igaz szeretetben,
Talalkozunk majd fenn az
Egiek koreben.

Kiszely Pal nagyatyamnak
Mondom bucsu szavam
90dar Tereziaddal
!;Ijetek boldogan,
Oreg napjaitokban
Jezusom segitsen,
Neha imaitokban
Foglaljatok engem.

Atyamnak testverei,
Akik oteri vagytok
Legyetek az eletben

Mindnyajan boldogok
Anyamnak is egyetlen
Testveret sz6litom,
Aldjon csaladjaitokkal
Egyutt en Jezusom.

Jojj mosta'n Kovacs Lajos
Kedves keresztatyam
f:lunya Anna parod, ki
Edes keresztanyam,
Keresztfiatok most mar
Egiek koreben
Imadja Istenet, font
Ertetek az egben.

Timar Pal te szeretett
Bermakeresztatyam,
Timar Anna mint kedves
Bermakeresztanyam,
Hozzam volt szivessegtek
Jutalmat talaljon
Mar e foldi eletben,
Majd a masvilagon.

Timar es Kiszely reszr6/
Szeretett rokonaim,
Katona bajtarsaim,
Vendegek, baratim,
Mint v61egenyt viraggal
Tegyetek a sirba,
Te pedig edes Jezus,
Vegy szent orszagodba.

Meg egyszer sz61ftlak
Kikert szfvem sajog
J6 szuleim, testverim,
Istenben bizzatok
Ha szfvetek nagyon faj,
Az egre nezzetek
Ott borul Isten ele,
Hu lelkem ertetek.

Magyarok nagy Istene,
EI6dbe borulok
Szep hazaert esengve
HozzM folyamodok,
Szent kezeddel oltalmazd
Harcol6 seregunk,
Hogy most es mindorokke
Szuntelen dicserjunk.

. Induljunk az Ur Jezus
Drago. szent neveben,
Kfserjetek testemet,
A gyasztemetObe,
Hoi reg elhunyt testverem
Nekem is helyet ad,
Le/kunk egyutt az egben
Imadja Jezusat.

irta: All Geza kanlor helyettes
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,~Gyomai lany vagyok" II.

n

"Elerkezett az iskolabamenetel ideje, s nagy fgeretekkel,
ket batyammal egy osztalyba elindultam az iskolaba.

Akkor meg negy osztaly jart egybe (az als6 I-IV. elemi osz
taly). A besenyszegi reformatus iskolaba jartunk. Az iskolahoz a
tanyar61 a legrbvidebb ut a temeton keresztul vezetett. Reggel
btkor keltunk, s bizony lepegetni kellett, hogy nyolcra be is er
junk az. iskolaba. Ha elkestunk, akkor nem is mertunk bemenni,
hanem a temetoben bujkaltunk,' egesz delelott ott jatszadoz
tunk. Ez olyan kbzel volt az iskolahoz, hogy lattuk, mikor lett
vege a tanitasnak, s akkor mi is hazaindultunk. Hiaba volt "Fe
csegi" a nevem, nem mertem otthon elfecsegni az iskolakeru
lest, mert ket batyam alaposan megfenyegetett, ha arulkodok.
Azzal ijesztgettek, hogy ha fecsBgek, a reggeli setetsegben el
hagynak es ott esz meg a fene ...

Delutan haromra kellett kierni a tanyara, edesanyam akkorra
fozbtt, s ha nem ertunk ki, akkor tengeriszemen tergyepeltunk.
Ugy am, hogy egy-egy oldalamon a ket batyam azert, hogy ne
verekedjenek bssze, de ennek az lett a kbvetkezmenye, hogy
mind a ketten engem csapkodtak. Ennek meg az volt az in
doka, hogy mivel en nem tudtam veluk lepest tartani, miattam
kestunk. Mire a buntetest letblt6ttuk, negy 6ra fele is volt mar, s
akkor utana ebedelhettunl<.

Ebed utan a fiuknak a nagy j6szagot kellett megetetni, meg
itatni, nekem a Iibakat es a meheket legeltetni. Este a petr6
leum lampa mellett kellett tanulni, en bizony nagyon nehezen
tanultam meg olvasni.

Nekunk kellett a boltban petr6t venni, s bizony, mint oly sok
szor, kimentunk a kbzeli Kbrbzs partra jatszani, s beleborult a
petr6 a vfzbe, s az olyan gybnybrUen csillogott a lemeno nap
fenyiben, hogy addig gybnybrkbdtunk ebben, hogy alaposan
elkestunk, otthon teljes setetsegben ertunk haza. Ennek a kb
vetkezmenye; se ebed, se vacsora, csak tergyeles s utana le
fekves.

Mind a harman egy agyban aludtunk, labbal bssze, en a
fiuk labanal. Amikor a szul6k is lefekudtek, en bizony nagyon
ehes lettem, elindultam a setetben a konyhaba, de edesanyam
eszrevett, s kerdezte, mi a fenet matatok a setetben? Mondom,
hogy pisalni kell ... ezzel megnyugodott s en a konyhaban le
szeltem egy nagy szelet kenyeret s a fiuknak is vittem volt be
lole. Ezek meg azzal halaltak meg, hogy reggelre beleszartak
a cipombe. Emiatt nem mehettem iskolaba. Edesapam addig
hizelkedett, hogy kiszedte belolem, miert tbrtent ez a diszn6
sag. J6t nevetett rajta, s hogy ne vesszen el a nap, egesz nap
az agyon kellett maradnom s olvasnom kellett hangosan, mig
hazajbttek a fiuk, s ennek a napnak kbszbnhetem: megtanul
tam olvasni, sot megszerettem az olvasast.

, Jott a tel s igen kemeny hidegek voltak, mire beertem az
iskolaba, osszefagytam. Tanit6 bacsi megsajnalt, s mivel olyan
j61 megtanultam olvasni, egesz delelott a kalyha mellett ulhet
tem, s csizmamat lehuzhattam, tanit6 bacsi dorzsolte a felig
fagyott kezemet, labamat. De aztan elmUit a j6 vilag, tanit6 ba
csit elvittek katonanak. Jbtt egy tanit6 neni, de 0 nem szeretett
engem, s en se szerettem ot.

Sajnos, nem a tanulason jart az eszem, hanem a tanit6 neni
bosszantasan. Meg tbbbet kerultem az iskolat - mar egyedul is
-, a tanit6 neni meg akart verni, kiugrottam az ablakon, a tbb
biekkel elfogatott es cefetul elvert. Egyeduli lany voltam, akit a
'padra huzva elvertek. Odaig fajult a dolog, hogy 6ra alatt meg
szoktem, es a gatoldali nagyanyamhoz mentem a kishazba.

Egyik alkalommal az elottem ulo lany - kenyeske - hatrakb
nybkblt es kiboritoUa a lintas uvegemet.

Hat nem 0 kapott ki hanem en, hiszen doktor volt az apja,

orvosdoktor. Na, aztan en hazafele elkaptam a doktorkisasz
szonyt, es ugy megteptem, hogy az apja egy hetig babusgatta,
mire rendbe jbtt. Az apja bejbtt az iskolaba, hogy ki tette ezt
a 'Ianyaval? A lanyl<anem merte elmondani, mert beigertem
neki, hogy ahanyszor arulkodik, annyiszor megtepem. S csak
a batyaim tudtak az esetrol, azok meg nem arulkodtak. Apam
megelegelte ezt a herce-hurcat, s atiratott a kozponti iskolaba,
ami a ref. templom mellett volt. Ott ugy mutatott be, hogy nevel
hetetlen vagyok. De a ref. kantortanft6 ur nagyon kedves em
ber volt, es megfogadta neki, hogy ezutan maskepp lesz, amit
be is tartottam. [gy aztan a tanit6 ur az ev vegen "j6 humoru
kislanynak" minositett.

1942 tavaszan nagy orom ert, mert szuletett egy kisocsem.
Madarat lehetett velem fogatni, hogyen gondozhattam a kis
ocsemet, mig edesanyam a szomszed gazdak fbldjein dolgo
zott.

Mivel edesapam nemigen ertett a gazdasaghoz, hamarosan
kitelt az idonk, es egy "szomszedos" tanyaba kerultunk, a Lisz
kai Janos bacsi tanyajara. Nyaron kinn tart6zkodott a tanyan.
1942 nyaran kerultunk oda, en legeltettem a teheneket, kozben
vigyaztam az bcsemre, s egy batyam is otthon maradt segiteni.

Osszel nagyon hideg leU, es az bcsem sulyosan megbe
tegedett. A kemenyen a halalbagoly kuvikolt, hiaba dobaltam,
az en ocsem hath6napos koraban meghalt. Ekkor man nyolc
esztendos "nagyjany" voltam.

Osszecsomagoltunk, a kis halottal bekocsiztunk Gyomara
a jegyzo nagybacsihoz. Nekik is kis nadas hazuk volt, ket S20

baval talan. Orvoshoz vittek a kis halottat a halotti bizonyitvany
vegett, s onnat toluk temettuk el kisbcsemet. Az orvos azt irta
be a halal okanak: hanyagsag miatt kbvetkezett be a halal, ke
son kerUit orvoshoz. A jegyz6 nagybacsi segitett aztan, hogy
kovetkezmenye ne nagyon legyen emiatt a szuleimre nezve.

Edesapam akkoriban sokszor eltUnt egesz napokra is. Na
gyon szomoru voltam es elkeseredett. Azon a telen a jegyzo
nagybacsiekt61 jMam iskolaba, nekik ket lanyuk volt, azokkal
elvoltam, hogy felejtsem a kisbcsemet. Ezert edesanyam mo
sott naluk, mert angyika a jegyzone nagyon beteg volt. [gy 8Z

tan csak nyaron kerultem ki a tanyara, de nagyon j61 ereztem
magam a jegyzoeknel.

1944. januar 1-tol ujabb tanyaba kbltbztunk, mert apam itt
sem lett parasztember, a kis alacsony kbpcos kover Liszkai ba
csinal is kitelt az ideje. Ez a tanya par km-re volt a varost61.

Ha j61 emlekszek, ennek a tanyanak a gazdaja Kat6 Fe
renc volt. En a gazda j6szagat 6riztem, a filik eljartak dolgozni
a szomszedos tanyakra legeltetni. A nagyobbik batyam leven
tebe jM. Apam egyre tbbbszor kapott epilepszias rohamot.
Edesapamat ejjelenkent kerestek a csendorok, sokszor napo
kig nem jott haza., Szamomra ezek titol<zatos dolgok voltak, A
krumplisvermet I<ibovitettek, es ez lett az 6v6hely, mert kbze
ledett a front. A tanya felett agyugoly6k repkedtek. Egyszer a
batyaimmal felmentunk a szalmakazal tetejire, hogy jobban
lassuk az esemenyeket. Hat rank lottek a repulok, azt se tu
dom, hogy kerulWnk Ie olyan gyorsan, apank meg lent elajult,
amikor meglatta, hogy mi tbrtent. Egyik reggel megjelent ket
orosz katona, apank beszelt veluk, hiszen szlovak volt, magya
rul alig tudott, zoldsegeket beszelt sokszor. Elokerult a ket ba
tyam, fejukon leventesapkaval. Az oroszok Ie akartak loni oket,
de apam addig magyarazott nekik. meg en elebuk alltam, hogy
megrnenekultek, s engem az orosz karjaba kapott s sirva ma
gyarazta, hogy otthun neki is ilyen kislanya van."

Kozreadja: Cs. Szab6 Istvan
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I. Dobog6ko - Manreza

Pilisszentlaszl6, Pilisszentkereszt, Pilisszentlelek, Dobog6ko.
Felforr6sodott juliusi aszfalton emlekkepek Mncolnak.

Elobukkannak, majd e!tunnek, mint akkor a h6pelyhek a beha
vazott fak kozott; mint az este fehersegeben felparazs16 ablakszemek
egy kiilonos hazaeskan, a Zsindelyesen, Makoveez Imre alkotasan;
mint a kandall6 pattog6 Wzr6zsili. .. akkor.

Most hetkoznapi kietlenseg a kanyarg6 foutcan, megelolege
zett csend, hosegben lelassult pillanat. Elvaras nelkiili varakozas. A
lelkigyakorlatos haz szeliden simul bele Dobog6ko termeszeti kor
nyezetebe. Apr6 kaviesos ulja feheren mulatja az utat a kerten M
egeszen az erdoig. Az lit kijelolt, e1teveszthetetlen, megis egyedi,
mindenkinek mas es mas. Emberek haladnak rajta, hogy megta
pasztaljilk a csendet, s ebben a esendben Istent es onmagukat. A
Csendet, mely koriilolel, Mjar, gy6gyit. Teret ad a val6di talalko
zasnak. Onmagunkkal, masokkal, Istennel. Lehetoseg a magunkba
szallasra, az erzekeken tuli va16sag megtapasztalasara, s leheWseg
arra, hogy sulypontunk Mhelyezodjon: enkozpontusagb61 istenkoz
pontusagba.

Vedd a IampM, magunkba teriink,
Nines kiilvilagban menedekUnk.

Erzed? Reteg reteg utan szakad,
Omlik be tetova leptOnk alatt.

Ez meg mind rogos, erzeki vilag,
De mi megyUnk, mind melyebbre tovilbb.

Ahol mar esal< a Lelek lelkesit 
MegyUnk, meg nem allunk az Istenig.

(Remenyik Sandor: Magunkba Ie - reszlet)

E bekes, nyugodt vilagban nines sZiikseg az informaei6k zajos
aradatara, a technika ma mar nelki.ilozhetetlen - egyebkent prakti
kus - "esodaira" (telefon, internet), de mas kommunikaci6s leheW
segekre sem, peldaul beszelgetesre. Zajok, hangok vannak ugyan,
de ezek a termeszetbol, a kinti vilagb61 ide eljut6, beszurodo fosz
lanyok.

A "magunkba szallds" fokozatosan, napr61 napra tOrtenik, aho
gyan lepesrollepesre kezdUnk "kinyilni" ebben a Csendben, kezdjiik
erzekelni testUnket, valunk erzekennye a termeszet finom harm6ni··
ajara, tudunk egyre jobban a jelenben lenni es ott maradni. I<ovet
kezetesen, eberen, fenntartva erdeklodesi.inket. A Most-ban levest
segiti a termeszet, a Iegzesre, tenyerkozepre figyeles, s a Jezus-ima,
Jezus nevenek ismetelgetese, szeliden belelehelve a sz6t (belso le
vegoaramlassal) a tenyeriinkbe. A napi nyole 6ra meditaci6 elvezet
bennOnket lelkunk arnyaihoz, az arnyoldalhoz, majd ezen keresztUl
isteni lenyegunkhoz. I<omoly, nagy felisniereseket ado, sebzettse
geinken Mhalad6 ut ez, melyen a fajdaImak felold6dnak, megval-

Dobog6k6 - Manreza Lelkigyakorlatos Haz, kapolna

t6dnak benniink. Jezus fajdalman, megfeszitettsegen kereszti.H. Es
gy6gyulasnak indulnak...

Egy istenare van eltemetve bennem,
A rarak6dott vilag-szenny alatt.
A ramrak6dott vilag-szenny al61,
l(ihUlt esillagok hamuja al61
Akarom kibanyaszni magarnat.

(Remenyik Sandor: Istenare - reszlet)

Megold6dhatnak eddig megoldatlan problemak, eletiink rnely··
be, tudattalanba szamuzott nehezsegei. Ralatassal, Istenre figyeles
sel, a l<egyelem gy6gyit6 kiaradasaval.

Az itt eHoHott idonek fontos resze a testrnozgas, illetve a napat
[ezar6 Szentrnise. Ennek kereteben halljuk a kivaIasztott evangeliu
mi szakaszt es a hozza tartoz6 tanltast, vezetoink tanitasat. Tapasz..
talatainkat a lelkigyakorlat vegeig esak a (kozos) megosztason fogal·
mazhatjuk meg, tarhatjuk fel.

,.IVlindenkinek sajM (Itja van Istenhez, a szemleiodes egy szelid
ut" .. halljuk a lelki vezetOnket. Ezen az uton elindulva ideig-6raig
lMarsak leheti.ink, egyi.itl haladunk, egyrnast segitjiik, megoszta
sokon elmondjuk meglatasainkat. Rahagyatkozunk a vezetesre, s
bizunk abban, hogy sajM melyunkbe ereszkedve osszekapesol6dha
tunk kozeppontunkkal, lstennel.

Ezt a megtart6 osszekapcsol6dast elhettGk meg i1Z utolso nap del
utanjan, a Szentsegimadas alatt. Dobog6ko fai nyogve hajlongtak
az elszabadul6 viharban, hidelen leesapo viIIamok sisteregtek korii
loHunk, megrengetve minden szilardnak hitt fizikai format. 5 ebben
az egzengesben valt kezzel foghat6va, bizonyossagga - a megkapott
I<egyelem Jltal ., !sten jelenlete, biztonsagot ad6 Val6saga, Bekeje.

Vaiami ftncsa osszehangol6das,
Valami ritka rend 

Szethtlz6 erak eros egyenslilya,
lVlely bel so bizonyossag idebent 

Bizonyossag arr61, hogy dni j6,
Szenvedni e1keriilhetetlen,

Szeretni tisz/an: megisteni.Hes,
Meghalni 5zep -

5 a I<ifejezest meglelni mindezekhez,
MegtalaIni a felseges Iget:

Az Iget mindezekhez:
A 13eke ez.

Orkan ordithat azlan odakunt,
Robbanhal ezer bomba: karbament,
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De kart nem okozott.
Bent:

Csend.
A Ikke itt kezdadik.

Bent:
Csend.

Isten hozott.
(Remenyik Sandor: BekeJ

U. Meaugorje

Megszentelt helye a vilag
nak Mec1ugorje, ez a Maria-je
lenesekral ismert bosznia-her'
cegovinai kis telepUles, ahol
elaszi5r 1981-ben jelent meg
Szuz Maria.

Maria jelenlde az6ta is va
16sag, nemcsak az Ot IM6knak,
de az egyszeru zarandokoknak,
hivaknek is.

Fiatalok talalkoznak itt min
den evben Del-l<oreM61 Elefant
csontpartig szamos orszagb61.
Talalkoznak, hogy egyUlt imad
kozzanak, .Unnepeljenek. Tanu
sagokat hallgassanak, tanusagot
tegyenek. Tanusagot hitUkra!,
ela es megujul6 kapcsolatukr61 Maria-szobor
Istenne!, elzarandokolva Maria-
hoz, a Beke I<iralynajehez.

A napi i5tvenezer resztveva egylitt imadkozasa megrenditO. A
nyelvek sokfelesegeben, babeli zurzavaraban nyoma sines a "zurza
varnak", mindenki tudja, mikor kell az elaimadkoz6 utan folytatni,
mikor kell csendben lenni. A szervezettseg, i5sszehangoltsag csoda
Iatos.

Jubileumi evben van Mec1ugorje, hiszen harmincharom eve volt
az elsa jelenes, huszoni5t eve indult a fiatalok elsa imatalalkoz6ja.
De nem feledhetjUk az eppen szaz eve kiti5rt nagy habon,t, a szara
jev6i merenyletet kovetO elsa nagy vilagegest, vagya mostari hidon
Mhaladva, a szdlatt hazakat Idlva, a jugoszlaviai haborut.

A Beke I<iralynajehez imadkozni nemcsak szUkseges, de nagyon
j6. Haboruban es bekeben, gondok ki5zi5tt es gondtalansagban,
egyedUl es otvenezer emberrel. Ez a sokasag nem ardalan, isme
retlen ti5meg, de emberekbOl, Ielkekbal a1l6 kozosseg, melynek koz
pontja I<risztus, megtart6 hitUnk, keresztenysegUnk. Itt rdismerUnk
arra az istenarcra, amely valamennyiUnkben ott van, melyet megla
tunk a felenk fordul6 mosolyban, a "Beke veIedl" - kezfogasban, a
lelek legmelyebb osszetartoZils-szeretet-igenyeben: a Miatyankban,
a Szentsegimadas mindent es mindenkit dli5teJa csendjeben.

Az imatalalkoz6 az egyUtt Unneplesnek val6di Vnnepe: dalban
tancban, r6zsafUzerben, gy6nasban, Szentmiseben, a napi majd
hatszaz pap szolgalataban.. .fiatalok es nem csak fiatalok kozott ...
Maria jelenleteben ...

A Lelek utjan jarunk: ... I<riievac sziklain (tobbszor is) a I<e
resztuton ... ugyanitt a hajnali szentmisen a hegy tetejen felmagaso
d6 kereszt ti5veben, szemben a felkela nap sugaraiban, mely fenybe
vonja Mec1ugorjet ... aJelenesek hegyen, r6zsaruzerrel kezUnkben ...
a Feltamadt I<risztus es a Szuzanya szobranal". tanusagtetel kozben
a nehany masodperces fi5ldmozgas eszleleseben, ..a Napot koriili5le
16 szivarvany alatt. .. a negyvenot perces harangzugasban, amikor

a viharfelhak a felettiink csapkod6 villamokkal egyutt iranyt valta
nak...augusztus .2-an az ujabb Maria-jelenesben ...

"'me, a te anyad" - nez ram es sz6W meg magyarul ottletem
minden napjan az a sok nyelvre leforditott evangeliumi mondat,
mely az imatalalkoz6 jelmondata is. Janosnak, a szeretett tanitvany
nak mondja ezt halala elatt Jezus. S mondja ezt valamennyiOnknek
ketezer ev tavolab6!.

Igen, ime a mi egi Edesanyank, akinek tamogat6 szereteteben
bizva teszunk (tettiinkJ meg tobbezer kilometert, zarandokolunk
eI Hozza a vilag minden tajar6l ... hogy megvalljuk mi is szerete
tiinke!, egyutt imadkozzunk az emberisegert, ki5zi5ssegeinkert, sZt:

relteinkert, onmagunkert ... a Beke I<iralynajehez, Mariahoz ... a
BEI<EERT...

Polanyi Eva

Ronay Ciyol'gy: Himnusz a Boldogsagos SzuzhOz

Halkan hull az aszi este harmata ...
Harmatozd ram egi kedved, Maria.
Oszladozzek balga szivem banata.
Te vigyazz ram, boldogsagos Szuzanya.
Hogyha kavel megdobnak az emberek,
Szeljek nekik izes buza-kenyeret.
Toltse be a lelkemet a szeretet.
Tiszta szivve! aldhassam szent Qyermeked.
Banatok kozt elvadultam. Legy mild
teritam, hogy egi Atyank fenyeit
szeplatienUI tiikrozhessem, mint a vig
tengerszem a hajnal ifju fenyeit.
Qyermek-kedvvel amuljak a fenyeken,
R6zsa !egyen ti5visek kozt eletem,
piros r6zsa, viragozzak ekesen ..
R6zsakertek onti5zaje, legy velem.
Ellankaszt6 szarazsagot messze ull.
Egjek a szent szerelemben, mint a Wz,
egi Tuznek Wztestvere, kit derus
kotelek a legfabb Tuzze! osszeruz.
Faradtsagban biztatasod el ne vedd.
Cir6gasson langyos, puha tenyered.
)6 oledbe hajtva tikkadt fejemet,
megbekeljek mint a megvert kisgyerek.
Hogyha majd egy furcsa 6ran meghalok,
mint Fiadat llgy oleljen ket karod.
l<i5szi5ntsenek orvendezve angyalok.
Fogadjon be orszagodba magzatod.
Amen,

Krizevac
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2014.08.23. Kondorosi TE - Gyomaendr6di FC 4: 0
G '--
h~.: 11: 0 G.:--

Augusztus 20-an varosunk szulotte, Hatar Gy6z6 "haza jott".
Szi.iletesenek 100. evfordul6ja van, ezett az idei ev Hatar Gy6z6

Emlekev.
Tiszte1etere Gyomaendr6d Varos szobrot allittatott a Kollmann

teren.
E cel erdekeben Gyomaendr6d varos Onkormanyzata, a Nem

zeti Kulturalis Alap Vizualis Kollegiumahoz palyazatot nYlljtott be
Hatar Gy6z6 mellszobor portrejanak elkeszitesere.

A szobrot Olah Matyas szobraszmiivesz keszitette.
Felavatasa nemzeti i.innepi.inkon, augusztus 20-an tortent. Em

leJun{isor kereteben Varfi Andras polgarmester es a miivesz, Olah
Matyas lepleztek Ie a miialkotast.

Az elsa hazai merk6zesen az ujonc iVlez6kovacshaza IMogatott
Gyomaendr6dre. Az els6 felid6 meg kiegyenlftett jMekot holOtt,
mindket fel el6tt adodott lehet6seg, azonban felora elteltevel a
hazai Csapo valtotta g61ra Erd6si beadasM. VezetesQk birtokaban
a hazaiak megnyugodhattak, a vendegeket viszont tamad6bb szel
lemre osztokelte a bekapott talalat. A szQnetet kovetaen az egyen
lites erdekeben kitamadtak a kovacshaziak, a hazaiak vislOnt sorra
eredmenyes kontrakat vezettek, es szinte minden lehet6seguket
golra tudtak valtani. Ebben kulonosen Erd6si Gyula volt elemeben,
aki golpassza mellett a masodik felid6 els6 negyedorajaban harom
szor maga is bevette az ellenfel kapujat. Ezt kovet6en meg ketszer
sikerQlt mattolni a vendegek vedelmet, az ellenfel pedig csak szepf
teni tudott az eredmenyen a masodik felid6ben. A gyomaendr6di
publikum regen IMhatott kedvenceitol ilyen g61zaporos gy6zelmet,
a vegen nem is maradt el a vastaps formajaban erkez6 tetszesnyil
vanftas.

A harmadik fordul6ban a Megye I. osztalyu bajnoksag legjobb
jMekosallomannyal rendelkez6 csapatahoz latogatott csapatunk ..
Szuk feloran kereszWI monoton jatek folyt, a hazaiak iranyftottak, de
a gyomaendr6diek sem jMslOttak alarendelt szerepet. A Kondoros a
felid6 hajrajaban gyakodatilag helyzet nelkQI szerzett megnyugtat6
el6nyt, 6 perc alatt ket g61t is 16ttek a vendeg vedelem rovidzarlata
nak koszonhetoen. A biztos vezetes meghatarozta a masodik felid6
jMekM is, amely soran hamar tovabb novelte el6nyet a KOTE. Ezt
kovet6en atadta a teret, de a vendegek erejeb61 mezonyfOlenynel
tobbre nem futotta. Nehany helyzeti.iket a hazai kapus harftotta, a
masik oldalon viszont a rutinos csataroknak eleg volt egy pillanat is
ahhoz, hogy fOlenyesse tegyek a Kondoros megerdemelt gy6zelmet.
A tavalyi ezustermes hozta a kbtelez6t, de a natal gyomaendr6di
csapat sem vallott szegyent veresege ellenere.

1 : 0

to ert

,......,.. ,

A'labdarug6k ajn i
jatszanak

Az eddig lejMslOtt merk6zesek eredmenyei:

2014.08.09. Szarvasi FC - Gyomaendr6di FC
G' --
In.: 8: 0 G.:--

2014.08. 16. Gyomaendr6di FC - Mez6kovacshazi TE 6: 2
G.: Csap6 P., Erdosi Gy.(3), MolnarT., MMe M.
Iii.: 2: 2 G.: Kun Cs.(2)

Rovid nyari pihen6t kovet6en
mintegy othetes felkeszulesi ideje volt
a Gyomaendr6di Fe labdarugoinak
az igen koran, augusztus 9-en rajto-
10 2014-2015. evi Megyei I. osztalyu
labdarug6-bajnoksagra. Az uj bajnoki
idenyre ismet uj edz6vel vagott neki a
feln6tt csapat, mert az el6z6 evi edz6,
Argyelan Janos Korosladanyba tavo
zott. A csapat uj edz6jenek szemelye
Mazan Zoltan lett.

A jMekos allomanyban is jelent6s
.....' . valtozas tortent, abbahagyta Toldi Ba-

..... lazs az aktiv jMekot, ill. eligazoltakjMe-
kosok a csapattol. Az erkezesi oldalon

sok fiatal jMekos szerepel, akikre nagy szuksege van az egyesulet
nek, mert az elmult evekben sajnos nem sikerult fiatal jatekosokat
igazoini. Az elmult evekben a labdarug6csapatra is jellemz6 volt,
ami egyebkent a varosra is, fiatal korosztalyok hianyoznak a sportbol
is videki vagy kQlfOldi munkavallalas miatt. Ezek a fiatal jMekosok re- >

meljQk, rovid id6n belQI beilleszkednek a csapatba, megszokjak az
els6 osztaly legkoret, es hasznos tagjai lesznek a Gyomaendr6di FC
labdarug6 csapatimak.

A bajnoksag vegere a cel a csapat szamara, szeretnenk magabiz
tosan megarizni a Megyei I. osztalyu tagsagunkat, es az els6 nyolc
ban vegezni a bajnoksag vegeztevel.

Az U-20 es az U-17 korosztalyu csapatot tqvabbra is Pelyva Mik
los iranyftja ebben a szezonban.

A jMekosaliomanyban bekovetkezett valtozasok:
Erkezett: Mazan Zoltan (vezet6edz6), Krizsan Pal (Ketsopronyi

RSE), Mate Martin (Ketsopronyi RSE), Kovacs Imre Richard (Atletico
Bekescsaba), Kovacs R6bert Zsolt (Kondorosi TE U19), Barabas Ist
van (Mez6berenyi FC), Szucs Gabor (Mez6berenyi Fe), S6dar Gabor
(Atletico Bekescsaba), Szab6 Peter (Atletico Bekescsaba), Erd6si
Gyula (Csepa KSE), Sztanko Akos (Bekescsabai Jamina SE).

Tavozott: Argyelan Janos (jMekos-edz6), Toldi Balazs (visszavo
nult), Zsiros Peter (Szarvasi FC), Pantya Sandor (Mez6berenyi FC),
Muhari Gerg6 (Tokol VSK), Lakatos Erhard (Bekescsaba 1912 Elare
U21).

A bajnoksag nyito fordul6jan Szarvasra utazott a Gyomaendrad.
Az elsa felid6ben kiegyenlftett mezanyfocit IMhatott a nem tul ne
pes kozonseg, tobbsegeben verszegeny tamadasokkal, melyekbal
nem szuletett gol az elsa jMekresz soran. A fordulast kovet6en va
lamivel aktivabba valtak a hazigazdak, bar a merk6zes legnagyobb
helyzete az 6 kapujuk el6tt adodott, de sajnos kimaradt. A g6lcsen
det vegQI a Szarvas torte meg a 75. percben, tobb lehet6seg elpus
kazasa utan IMvanyos talalattal jutottak vezeteshez a hazigazdak.
Az utols6 negyed 6raban a gyomaendr6diek igyekeztek menteni a
menthetOt, de tulsagosan is fellazultak hMul, ebb61 ered6en vesze
Iyesebb lehet6segek a szarvasiak el6tt adodtak. A merk6zes kepe
alapjan a dontetlen igazsagosabb eredmeny lett volna.
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Mesek, \fersek..,..............q._..__.

A toroft szfv...
Csabi zorkozott, maganak valo

fiu volt, szeretett egyedul lenni, az is
kolaban is kul6n vonult, megette az
uzsonnajat es bamulta a felhoket,
de nem ment a t6bbiek k6ze, Mikor
felnott, az Edesapja gazdasagaban
segltett a faluban, ahol eltek, Ha volt
egy kis szabad ideje kiment az erdo
szelre, obrandozva nezte a felhok ja
rasat, ott nagyon jol erezte magat,

Edesanyja keseregve mondta a
parjanak:

- Te, Jozsikom, mi lesz ezzel a gye
rekkel? -, Soha nem vO!'rOl< baratai,
most mar abba a korba ert, hogy lanyokkal is jo volna,
ha ismerkedne, szorakozni jarna egy kiesit, de nem, 0
esak dolgozik, meg bomulja az eget",

- Ne aggodj, asszony! - mondta a ferje, helyen van
ennek a gyereknek a sZlve, szorgalmas, dolgos, majd
ha elj6n az ideje, rotalal a parjara, aki egy eleten at a
tarsq, s a gyerekei anyja lesz",

- En brz' aggodom - valaszolt afelesege - nezd meg
most' is esak ul kinn az erdo szelen, a tisztason, es eso
dalja az egboltot", Nem mondom, nagyon szep a fel
hok szrne es alakvaltozasa, hiszen a termeszet maga a
esoda, de akkor is .. , - p6r61t az asszony,

Telt, mult az ido, Csaba jart az edesapjaval kaszalni
a tisztasra, hogy a joszagoknak legyen teli takarmonya,
Egyszer esak a kasza elesen pendult, es egy darab fur
esa kobe vagott, Csabi megallt, felvette a k6vet meg
sem nezte, a zsebebe rejtette es kaszalt tovobb, Ahogy
haladt, egyszer esak meg/nt talalt egy hasonlo nogy
sagu, formaju k6vet. Kezbe vette, nezegette, majd 6sz
szeillesztette, es esak amult, hogy egy sZlvforma alakult
ki az 6sszeillesztett ket kobOI. Nagyon elesodalkozott,
mondta is edesapjanak, aki esak legyintett, s azt mon
do:

- Tudod fiam, a termeszet esodakra kepes, hihetet
len mi mindent alkot, a k6veket is esiszolja, formalja az
idojaros, El sem hinne az ember, milyen alakzatokat hoz
leire". Nines ebben semmi kul6n6s.

Csabi azert gondosan beesomagolta a ket fel szrv
re emlekeztetO k6vet a zsebkendojebe, es berakta a
mellenye zsebebe, A munkaval estefele vegeztek, fa
radtan 6sszepakoltak a szerszomokat a lovas szekerre,
a rendre vagott szenanak valot megigazgattok, es el
indultak haza,

Otthon finom illatok var'rok oket, gulyasleves volt a
vaesora, mar igen esak megeheztek,

-I'lo, szentem, mossal gyorsan kezet - szolnotta edes
anyja -, es aszt91hoz h,amar, mert kihul a finom etel. ..

- Ejnye, no! Es en? En nem is kapok? - kerdezte hun
eutkodva a gazda,

- Mar hogyne kapnal, edes urarn, hiszen te is egesz
nap kemenyen dolgoztal. esak tudod, egy anya a gye
reket reszesrti elonyben, kenyezteti. Gyere te is, es mar
szedem is a finom gulyast,

Orzse, a feleseg, keresztet vetett a szep kerek ha-

zikenyerre es megvagta, egy-egy nagy karej kenyeret
kanyarltoH a ferfiembereknek, hogy a leveshez egyek,

Azzal megvaesoraltak, es nyugovora tertek, de Csa
bi'r a sZlvformaju ko nem hagyta nyugodni, meg farad
tan is megprobalta 6sszeragasztani a ket fel format. BI
belori6H veluk, Egyszer esak esoda t6rtent."

Csabi elamult, mert a ket kodarab, ami sZlvet for
mali 6sszeragadt es luktetni kezdeH a kezeben, mintha
elne. Bizsergo erzes jarta at egesz testet",

- Szemfenyvesztes - gondolta - mi t6rtenhetett, mi
lehet ezzel a kovel?

- Nem varazslat, ami a kove volt'
".",..,.......... sZlvvel tortent, ez az en sZlvem - mond

to egy leanyhang -, de mivel 6sszet6r-
., -.. '''".v-re egy legeny, eldobtam jo messzire,

nem akartam t6bb szenvedest, fajdal
mat megelni, ezert azota SZIV nelkul
elek, nines 6r6m6m, de legalabb bo
natom sines, nem erzek semmit",

- De hot hogyan? - dadogta Csabi.
- Egyszeruen rideg lettem, mint egy

gep, teszem a dolgom, de erzelmek
nelkul. Most egy furesa erzes kerltett a
hatalmaba, es idevonzott, azt en sem
ertem, hogy hogyan - mondta alig

hallhatoan,
- Te voltal mar szerelmes? Milyen az? - kerdezte a fiu,

Majd ujabb kerdeseket tett fel a lanynak:
- Ilogy hlvnak, hoi laksz, hogy kerultel ide?
A lany mosolygott,
- Tudod, en itt elek a faluban, lotasbol ismerlek is te

ged, tudom, hogy egy magonyos szorgalmas fiu vagy,
es lonyokkal nem volt meg soha sem dolgod, Mikor a
sZlvemet ragasztgatni proboltad, valami varazslat ide
vonzott hozzod, ,,

- Nem ertem - valaszolta a fiu -, ez a ket ko a te szr
ved?

- Igen, valamikor az volt.. ,
- Most mi fog t6rtenni? - kerdezte izgatottan, Na-

gyon tetszett neki ez a tiszta tekintetO szep szoke lany",
- Nem tudom, talon rgy volt megrrva a sorsunk, hogy

mi ketten talolkozzunk, es en meg kapjak egy eselyt,
hogy boldog legyek, nem gondolod?

- Mit tegyek - kerdezte a fiu - ragasszam 6ssze?
- Nem szukseges, Latod, hogy 6sszeforrt,
Majd egy villanas alatt eltOnt Csabi kezebol a szrv",
Csendben, d6bbenten ultek egymassal szemben.
A lany kipirul areeal ult, Csabi sZlve tojan melegse

get erzett, es ramosolygott, nagy zavaraban nem is
tudta mit kellene mondania",

Csendben Wek a kiesi szoboban a pislakolo lampa
fenyenel, es az ablakon neztek kifele, ahonnan b~vilo

grtott a telihold, Csabi lekapesolta a lampat es egyutt
neztek a holdat, majd Kati k6zelebb huzodott hozza,
megfogta a kezet, melegseget erzett a sZlve tajekan .. ,
Sokoig ultek kez a kezben, egymas vollara hajtott fejjel.
es nagyon bolcfognak ereztek magukat,

A kove volt t6r6tt SZIV 6sszehozta oket, szerelmet
adott mindkettojuknek,

Csabi boldogan meselte szuleinek, hogy m~gtalol

to elete parjat, es hamarosan meghozasodik. Ok esak
amultak a hlr hallatan, de nagyon 6rultek neki.

MeglatogaHak Kati szuleit, mindent megbeszeltek,
es hatalmas lakodalmat esaptak, A fiataloknak, akik
azot'a is boldogan elnek, mar harom gy6ny6ru gyerme
kuk szaladgal a haz k6rul az udvaron, ,,

Soha senkinek nem meseltek el a t6r6tt ko szrv t6rte
netet, ezt a titkot megtartottok maguknak 6r6kre",

Benke Maria
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Palacsinta tesztaba finomra reszelt tokot keverOnk. A szokasosnal kicsit vas
tagabb palacsintakat sOtUnk belole. Kaprot aprora vagunk. Vi lagos margarinos
rantast keszitUnk, belekeverjOk a kaprot, felontjOk fOzotejszinnel, soval, borssal,
keyes reszelt szerecsendioval fzesitjOk. A negyedret hajtott palacsintakat meg
ontozzOk a szosszal, melegen talaljuk.

2014. szeptember

Szeptember

Kapros-tokos palacsinta

K

Seidl Ambrus

VA

TOZIFA
bukk, t61gy, akac, akacfao5zlop

deszkak, ass lapok, lecek, kerfteslecek, pall6k,
5zeg61ecek, gerendak, lamberia
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, A kondorosi uton, a vasarte(utan

METAL STOP
KEREKPARES

SZERELVENY UZlET
Kerekpar forgalmaz6 markabolt es szerviz

- Tornad6 elektromos kerekparok,
- gazkeszUlekek, kazanok, radiatorok,

- csovek, szerelvenyek. •... .....
hlitoszekrenyek,fagyaszt6Iadak, mos6gepek, .
haztartasi kisgepek. sz6rakoztat6 elektronika, ..
szegek, csavarok, zarak, lakatok,
fijrdokadak, mosd6k, csapt~lepek, moso,gat6k
]uliust61 kedvezo aron ZARTSZELVENYEK, ... '.
TERHALOK, ESOCSATORNAK is kaphat6k! ", .

4

GYOMAENDR6D, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386-909
Hitellehetoseg! Minden kerekparhoz ertekes ajandekot ad/Ink!

OREszARUFENYO

Hdzhoz jon Q ~ drd z!
Szeretettel varom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes k6ru n6i-, fern es
gyermeK~fodraszatomban.

/geny szerint hdzhoz is megyek! Hetvegeken is!

Ldtk6czkine Erdos Magdo/na
GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

Minden feliileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes koru
felujit<\sat, elkepzelesei szerintl

MunktHnk garancitilisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a lehetO
legjobb minoseg eUrise a legmegfizethetobb tiron!

rNTER,
NYELVSTUL)JO

SzAMiTOGEP KfZELO TANFOLYAM
nem clah "iZlgazOhnahl

A tClMlolYClm anYClga ml!!/felel Cll ECDl Vil,gCl C1nyaganClIt.
SzovegJzerfte,neJ, tabiaEatbezeh!., operacio. rcnd.zcrcb, IT •

60 era, 10 HEY, hetl Ix 6 ora, 2. 3.
llombatonlu\nt, VCI!!\! munlta utan
hllmatizcilt terem, gepet hizto.ltun1>!
indullclelltheze,tal fU9giien, 600Ft/e.

Erd: illfo@illternvelultudloJ1U;20/436-0699,20/2297022

C.opono. nyeilltantolvam nem indul a nyaron!
Kellenles vabaci6t, j6 pihenelt bivanunb!

litter Nl1~l".tudio! Gyott1,Clendr6d,l(onuth lit 18. H<. PI IS-IS craig
e-mail: irm@intemyel...tudio.hli.internvelllltudio@qmail.com

A felmeresiink, ami az jrasos arajanlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

festes, mazoi<is, tapetazas
homlokzatszigeteles, h6szigete16 rendszerek

- gipszkarton falak, almennyezetek, el6tetfalak, boltivek
- rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok

laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
- fi.ird6k, konyhak burkolasa, k6muves munkak

tet6terek beepitese, szigetelese
- nyilaszar6k, ajt6k, ablakok csereje
. bontas, sitt e!szallitas
- vizes falak sZigetelese
- hazak kuls6 homlokzatanak sZigetelese, szinezese
- hidegburkolas (csempe, jar6lap, marvany, gran it lerakasa,
- ill. tegla lerakasa)
. melegburkolas (PVC, lin6leum, szalagparketta, laminalt

parketta,
- padl6sz6nyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
- allvanyozas, allvanyok berbeadasa (guruI6s, homlokzati)

LATK6cZKI LAsZL6. Telefon: 06170/381-4227
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Hiradasunkban csak azokr61 emlekeziink
meg, akiknek kozlesehez a hozzatartoz6k hozza
jarultak!

FARKAS FERENCNE socz6 ERZSE
BET bekescsabai, konibban hunyai lakos,
augusztus lO~en megtert Egi Unihoz. Te
metese Nagybbldogasszony unnepen volt
Hunyan. Gyaszolja csaladja.

FARKAS GUSZTAV gyomaendrodi
lakos, 62 eves koraban augusztus 15-en
hunyt el. Gyaszoljak rokonai, ismerosei. Is
ten orkodjon pihenese felett.

FARKAS MATyAS hunyai lakos, 92
eves koraban a szentsegekkel is megerosit
ve, augusztus 15-en az Egi Hazaba kolto
zott. Gyaszolja csaladja.

HEGEDUS IMRENE BALOGH JUSZ
TINA hunyai lakos, volt sekrestyes, au
gusztus 18-an a szentsegekkel is megerosit
ve, Isten Orszagaba koltozott. Gyaszoljak:
csahidja es a hunyai hivek.

HUNYA ILLESNE LESTYAN ILONA
hunyai lakos, augusztus II-en 75 eves ko
raban visszaadta lelket Teremtojenek. Te
metese Hunyan volt, Nagyboldogasszony
unnepen. Gyaszolja csaladja.

TfMAR ILDIK6 gyomaendrodi lakos,
50 eves koraban julius 31-en tavozott sze
rettei korebol az Orok.kevaI6sagba. Gya
szoljak csaladtagjai, szerettei. Isten adjon
neki orok nyugalmat.

URBAN VINCE gyomaendrodi lakos,
87 eves koraban, augusztus 6-an adta visz
sza lelket teremtojenek. Gyaszolja a csalad
rokonok, ismerosok. Fogadja belelket az
Orok Boldogsag. A gyaszol6 csalad ezuton
koszoni a nagy szamban meg jelentek resz
vetet es a kegyelet vinigait.

Bekesseg hal6 poraikon,
fog~dja be oket az Or
az 0 orszagaba.
Az Orok Vilagossag
ragyogjon felettuk!

Az endrodi es a hunyai templomban,
a katolikus szertartas szerint eltemetett
halottakr61 40 eyre visszamenoleg, nev
szerint megemlekezunk halalozasi evfor
dul6juk napjan.

Szep es udvos lenne, ha a gyaszol6
csalad, egy even beli.il havonta, egy even
tul evente szentmiset ajanlana fel elhunyt
szeretteikert.

Az endrodi katolikus temetok takari
tasat, karbantartasat tamogathatjak ad6
manyok felajanlasaval:

Keszpenzbefizetes az endrodi plebani
an hivatali idoben (munkanapokon 8-12),
vagy az Endrodi Szent lmre Egyhazkozse
gert Kozhasznu Alapitvany szamlajara be
fizetessel vagy atutalassal. Szamlaszamunk:
53200015-10003231 Endrod es Videke Ta
karekszovetkezet.

l1Roma Holokauszt 1944- 014"
2014. augusztus 1-2..

A II. vilaghaboru utols6 6raiban, 1944. augusztus 2-an szamol
tak fel Auschwitzban a II/E. cigany barakkot, kivegezve a meg ott
iszonyu korUlmenyek kozott raboskod6, 3000 cigany szarmazasu
foglyot.

A Cigany Vilagszovetseg 1972-es parizsi kongresszusanak ha
tarozata alapjan minden evben ez a nap a ligany Holokauszt nem
zetl(ozi emleknapja. A szervezet kezdemenyezte, hogy augusztus
2.-an, delben egyperces csenddel emlekezzenek meg a Holokauszt
cigany aldozatair61.

Az egyetemes ciganysag eme szornyu tragediajara emleke
zik meg Gyomaendrad Varos Roma Nemzetisegi Onkormanyzata,
aRoma Polgarjogi Szovetseg, es a Civil Kozossegert Alapitvany
2014. augusztus 1-jen es 2-an a Fa ut 80 szam alatti Roma Kozos
segi Hazban.

MegemlekezesUnk 2014. augusztus 1-jen este 7 6rakor dokumen-
. tumfilm vetftessel kezd6dbtt, melyben a t(Ml6k beszamoltak arr6t ho
gyan eltek tul a szbrnyu kinzasokat, megrazk6dtatasokat. Ezt kovet6en
Czank Gabor plebanos ur vezetesevel katolikus szertartassal emle
keztUnk az elhunytakr61, majd ezt kovette a csendes gyertyagyujtas.
Cigany hagyomanyokhoz hfven virrasztast tartottunk, ahol Botos Janos
es ciganyzenekara huztaa sirat6s n6takat.

Augusztus 2-an 10.55-kor Varfi Andras Gyomaendrod Varos Pol
garmestere kbszontbtte a megemlekez6ket, melyben vezergondo
latkent hangsulyozta, hogy soha tbbbe ne tbrtenjek i1yen sZbrnyu
esemeny. Ezt kovet6en "Porrajmos, samudaripe, kali trash, roma
holokauszt - a sok nevu, szegyenteljes tortenelem..:' el6adasa volt
hallhat6 Habina Peter (Civil Kozossegert Alapitvany) el6adasaban,
majd Pal Janosne (Tersegi Szocialis Gondozasi Kbzpont Csaladsegft6
es Gyermekj61eti Szolgalat) A tarsadalmi eloiteletekrol napjainkban
dmu el6adasa hangzott el.

Deli 12 6rakor 1 perces nema csenddel emlekezunk a 70 eweI ez-

el6tti szbrnyu tragediajar61. Ezt kovet6en a F6 ut 80 szam alatti Roma
Kozossegi Haz udvaran lev6 fat kineveztUk a megemlekezes fajanak.

Amegemlekezes befejezese el6tt unnepi beszedet mondott Szecsi
Zsolt Gyomaendr6d Varos Roma Nemzetisegi bnkormanyzat elnbke.
Zar6akkordkent Botos Janos es ciganyzenekara a Nemzetkozi Ci
ganyhimnusszal zartak a megemlekezest.

A megemlekezest tamogattak: Varfi Andras polgarmester,
Poharalec Laszl6 bnk. kepvisel6, Aranyos Kft., Hentes Feri Husboltja, Bo
tos Janos Ciganyzenekara, FUlop Istvan, Mohacsi Sandor
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Nyari napkozis tabor

Augusztus 4-8-ig nyari napkozis taborban vettunk reszt. Renge
teg elmenyben volt reszunk. A het folyaman ellatogattunk a Tuzolt6
sagra, ahol egy remek bemutat6t tartottak nekunk a helyi t~zolt6k.
Robi bacsi tanyajan fjaszkodtunk, kozosen fozWnk, sut6tWnk, so~at

jatszottunk. Szarvason az ujonnan megnyflt Vadasparkban is eltoltot
Wnk egy napot. Szerqa delelott a Mentoallomason laltak vende~ul
bennunket, ahol Ravai Bela bacsi kozremukodesevel bepillantast nye
runk a mentosok munkajaba, delutan pedig kalandturan vetWnk reszt
az endrodi ligetben. Voltunka Liget Furdoben, ahol strandoltunk., A
het csucspontjaa penteki nap volt, amikor vfzituraztunk, az endrodi
haj6kikot6tol atevezWnk a gyomai szabad strandig. Kellemesen elfa
radtunk, de mindenkinek ez a nap tetszett a legjobban. Csudaj6 het
volt, koszonjuk a szervez6knek a lehetoseget! \

T6th Patrfcia3. osztalyos tanulp : -: >:Z:~;~~~;;~~>' :~. ~'j,\':: "
.,..,..-----------~~~ ~~~~~~~~~
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jeleskedtek a gyerekek: a tabori locibajnol<sagban a 12 even teliili
fiUk 4. helyezest ertek el, a 12 even aluliak csapata pedig bronz
enues lett! Pasztor Oliver 4. b osztalyos tanll16nk szerezte meg
a g6lkiralyi cimet. A tabori oumpian flltas, tavolugnis, kislabda
hajitas es celba rllgas sportagakban merhettek ossze crejiiket a
diakok. Ismet tobb tanulonk allhatott a dobog6 kiilonboz<S fokai
ra az eredmenyhirdeteskor. s Ilyakukba keriilt HZ Erzsebet-tabori
arany-, czlist- vagy bronzerem. Feher Dora es K6nya Fl'igyes sze
rezte a legtobb ennet. de biiszkek vagyunk Werle Zorka, Gubucz
Reka. Weigert Enik6, Galat Levente, Ugrai Laszl6 es Kiss Barna
bas teljesilmenyere is. A szfnes es valtozatos tabori programok
mcllett az utols6 napon egy haj6kirandulast i tudtullk szervezni
Baclacsonyba.

A taborzar6 iinnepseg utan a dhikok kozii! tobben megfogad
tak: jov<Sre ismet eljoviink az Erzsebct-taborba!

Koszonet a taborozas megszervezeseert Vaszk6 Lajosne, Balla
KarolY11e es Forgacsne Gyetvai Krisztina pedag6gusoknak. vala
mint a dhlkol IeIiigyeleteert Agostonne Farkas Maria intezmeny
vezetonek, sapone Pap Zsuzsanna, Fekec Eva, Fekecsne BllZa
Erika, G<illle Juhos Eva, Gyalog Iren, Gyuriczane Molnar Eva,
Ko 'sisne B mnek Gizella. Kovacsne Szab6 Maria's Orban J6
zsefne pedagogusolmak. Koszolljiik a Gyermekckert Alapltvany
anyagi tamogatasat is.

A dmben olvashat6 kijelentest a sajat b6riikon tapasztalta ,
gyomaendrodi Szillfolt Mazsorett Csoport. lIgyanis allgusztu
22~en egy keJlemes napot toltott a GodoUlS melletti takaros ki
telepGlesen, Sudan. Jambor Lajos (gyomaendr6di szarmazasu
jegyzlS lir es Vecsey laszlO polgarmester lir hivta meg az egyiit
test es vezet6jet, Hunya Jolan tanarnot abb61 az alkalomb61. hog
a telepiiles visszanyerte a Nagykozseg cimet. Ez mindenkeppel
orommel es elegedettseggel Wltott el a helyi lakosokat. A Nagy
kahir61 erkezo FlivOs Zenekar es a Szinfolt legnagyobb tancosa
kozos musorukkal tettek az iinlleplest erdekesse es emlekezetesse
A szervezok finom vacsonlval. iitemennyel, ajandekokkal kedves
kedtek a fellepoknek. Vendegszeretetiiket szivbol koszoni a csopor
es vezetoje. A mazsoretl tancosok a terzenei el6adas elolt ella
togattak az ot percre lev6 Veresegyhazara, ahol Kozep - Europe
egyetlen Medveotthonat tekintettek m g. A teriileten nemcsa
medveket. hanem farkasokat, renszarvasokat is tartanak. Olyan ki
fllt6rendszert epitettek meg. ahol teljes biztonsagban. testkozelbo
Jatogathatjak az erdeklOdok az allatokat. A nagyon erdekes. ne
mindennapi elmenyt kozosen eltek at a hlncosok. a kirandulason
szerzett tapasztalatok, a j6kedv. az onfeledt vidamsag erosfti a cso
portszellemet. a felszabadlllL erzesek mindenkeppen hasznosa
lesznek a tovabbi fellepeseikre. Polgarmester llr szavaival elve: Sza
dan val6ban jo lenni! Koszonjiik. hogy ott lehettiink!

bfREK, ESEmET)gEK A
KtS BALfnc ALcALAnos tSKoLABOL

Szadan lenni j6!

A Gyomaen.dr6di Kis Balint AltaUmos Iskola 120 tanul6ja es
L pedag6gusa az idei nyaron is a Balaton partjan tolthetett egy
rO ramokban azda ,csodalatos hetet.

A tavaJyi nagysikeru taborozas utan rogton eibata1'Oztuk,
hogy a lovetkezo evben is palyazatot ny6jtunk be az Erzsebet
program kereteben meghirdetett vakaci6zasra. Palyazatunk
nyert, s igy a dHlkok nagyaranYI\ erdeklOdese mialt 2014. jUlius
13-an koran reggel leet aut6busszal indultunk BaJaton-parti uti
celunk, Fonyodliget fele. Nehany tarsunk vonattal tette meg a
hOSSZll utaI. Megerkezesiink utan a Balaton h(ls vizeben is meg
mart6ztunk. Nagyon btiszkek voltunk a tabornyiton kcH dicikunl 
ra, akik az Erzsebet-tabor zaszlajat vonhattak fel. Ezalatt a tabbi
taborozo a mar j61 ismert tabordalt enekelte: "Gyere. e1feriink,
gyen: el. keriink, s lesz egy 7.ep k6zos emlekiink, ha a viz, ha a
parl. ha a Nap is kitart, es nem kapunk ki egy nagyobb vihart:'
Szerencsere az id6jaras kegy voll hozzank, a taborozas h teben
ugyanis a kisebb zaporok ellenere mindennap tudlunk a t6 vize
ben fiirodni. A taborban gazdag program varta a gyerekeket: vizi
vetelkci.!o. szinhhi el6adas. vizi kalanclpark, koncert. diszk6. Er
zsebet-vetelked6, kerekparos akadalypalya. focibajnoksag, tabod
olimpia, kisvonatozas Fony6dra. s ejszakai Batorsag-pr6ba. Csa
patunk minden versenyre bellevezett,. a feladatok leljesitese titan
tobbszor hirdeltek ki gy6ztesnek iskolank tanlll6it. A sporLban is
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Gyomaendrod, PO ut 15.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

• viraghagymak, r6zsalovek (Iulipanok,
jacinlok, narciszokl

• viragfoldek, viraglapok, muonyog
viragcserepek

• kandall6k, szenes kolyhok, kalyhacsovek
,-- ----,. demizsonok, mua. kannak, mua. hord6k

• lakar6ponyvak, f6liak, p.p. zsakok,
raschel zsakok

• dr61hal6k, raschel hal6k, kolozo dr61ok,
spargak

• gumicsizmak, esoruhak, vedokeszlyuk
• szegek, csavarok, Reisser csavorok
• fejszek, baltak, fUreszek, keziszerszamok
• feslekek, ecselek zsakos anyagok
• cefres hord6k, cefredaral6k, segedonyagok

( • ragcsal6irl6k, csapdak, ragaszl6k
• kisallal eledelek, kiegeszilok

Egesz evben varjuk ked
yes vendegeinket kllmatizalt,
termalvizes szobainkban.

Vallaljuk barMi. uzleti, csa
ladl rendezvEmyek lebonyo
Iftasat klimatizalt ettermunk
ben 70 f6ig.

Az etterem nylrvQ
11·21 oro;9.

Barati, csaladi uzleti ren
dezveny lebonyolitasat vallal
juk a teljesen klimatizalt Hfdfo

....,""""'--......... etteremben 160 foig.

5500 Gyomaendrod, Szabadsag ter 6.
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240

E-mail: L~ze~Q~LnziQ@mail.globonet.hu
htlQ.;L/www.feszekanzio.hu

20

VflROStUtK, Gyomaendrod • Megjel nik havonta • Kiadja az Endrodi Szent Imre Egyhazkozsegert Kozhasznll Alapitvany 5502 Gyomaendrod, Po
lit 1. Tel., Fax: (66) 283-940 • Felelos: Szabo Zoltanne • FlSszerkes7.lo: Ivanyi Laszl6 • Szerkes7.toseg dme: 5555 Hllnya. Kossulh u. I. Tel., Fax: (66) 294

352, (20) 9457-843 varosllnk@gmail.com • Alapit6k: Vaszk6 Andras, tCsas7.ar Ferenc, Ivanyi La z16' Szerkeszt6k: Cs. Szab6 Istvan, Czank Gabor,
Gellai J6zsef, Fiilop Zolt.ln. Hegedus Bcnce, Hunya )o){IIl, Leh6czkine Tlmar Iren, Pohlnyi Eva, S6cz6 Geza. Seidl Al11brus, Dr. Szonda Istvan,

Dr. Varjn Laszlo' Lap7.arta minden h6nap 20. napjan • Megjelcnik minden h6nap el 0 helvegcjen, Inlerneten minden honap elsejen
• MOvEL6DESI TIS KOZOKTATAsI MJNISZTERIUM: ytsz.: B/PHF!l495/B~/1995.· Ii ISSN 1586-3689 'I esziilt: (70) 566-39-88'

http://www.s7.entgclIcl·t.hu • E-mail: varosunk@gmail.com



Ii 1(4uesz 4i y nemzeti gondola

tID- Gyozo "~rosl Ri:inyvtSr

Aro: 210Ft

XXI. evfolyam 10. szam * Tarsodolmi, kultura/is, hogyomanyorzo foly6irot * 2 4.oldober

Varju Imre atydval beszelgettiink

- November 4-en reggel hetre voltam
beosztva misere az Egyetemi templomba.
A radi6b61 mar tudtam, hogy a szovjetek
visszajottek. Harom tank alit a Kalvin teren,
az egyiknek a csove az Oll6i utra, masike a
kiskorutra, a harmadik a Kecskemeti utcara
iranyult. A szovjet katonak 16ttek minden
kire, aki elt es moz-
ott. folytatas a 13. aIda Ion

felszentelt papol< voltunk, szeptember
I voltunk a kozponti szeminariumban.
y Ie-tiz felszentelt pap lehetett akkor ott,

mil'i enki kiment a k6rhazakba, en vasar
nap ~l ID.tt a szentmise utan a Bakilts teri
k6rhaz ntem. Tele voltak sebesulttel,
f61eg egyete I tAk es munkas fiatalok vol
tak. Reverend IS mentem, vittem a ke
netet, az Oltariszen eget. Megbeszeltuk,
hogy kijovok mindennap: aldoztattam,
gy6ntattam.

Mi tortent az orosz csapatok bejo
vetelekor? Folytathattak ezt a szolga
latot1

P~pi s'zolg~l~t a kommun.izmus idejen
• Ir.

Varju Imre atya, a pes1:5zentlorinci lbo
Iya utcai kapolna nyugalmazott plebdnosa
tavaly novemberben unnepelte 81. sziil 
tesnapjat. Azok kozott a papok kozott volt,
akik 7956-ban a k6rhdzakban segedkeztek,
iratokat sokszorosftottak, es akik a megtor
las idejen bortonbe kerUhek. Szerkesztose
gOnk a sulyGS tortenelmi pil/anatokban atelt
tapasztalatairo/ kerdezte. Az 6 tortenetevel
emlekezunk meg a kommunista diktaturak
aldozatair61 a febr 'r 25-i emleknapon.

- Az 1956-os esemeny els6 felvo-
nasab61 nem ert el hozzank s mi, mert
eppen fI kigyakorlaton vettunk 'szt. Egy
hetig ta tt, egymassal nem be elWnk,
radi6t ne hallgattunk, az eloljar nem
tajekoztat minket. Vasarnap regg ert
veget a lei akorlatos csend, akko
tuk meg, m ent. R6gton arra gon
tunk, hogy b san vannak sebesultek,
kell mennunk cfuk. Hatodeves, frisse

IN MEMORIAM: Hegedus Itmene

6nkormanyzati hirek
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Gyomaendr6d bnkormanyzata rendezte meg szeptem
ber 19-en az aut6mentes napot. A Kis Balint Altalanos Iskola
kisebb - es nagyobb diakjai kerekparos ugyessegi versenyen,
aszfaltrajzversenyen es kezmuves foglalkozason vettek reszt. A
szul6k is erdekl6dest mutattak, mert tbbben elkfsertek gyer
mekuket kerekparral, es egyutt "bicajoztak" csemetejukkel. A
kerekparos kbzlekedes elmeleti szabalyair61 adhattak szamot
awk, akik tesztet tbltbttek ki. EIs6segelynyujtas gyakorlasara is
volt lehet6seg ezen a delutanon.

2014.okt6ber

A Szul6i Munkakbzbsseg altai a Kis Balint Altalanos Iskola
Fa uti iskola udvara megujult. Terburkolatot raktak Ie, tbbb pi
hen6helyet letesftettek a dolgos kezek, es rendezettebbe, biz
tonsagosabba tettek a nagy diakok jatsz6 teruletet. Kbszbnjuk
a szul6k es a szakemberek segitseget, es tovabbra is szamitunk
tamogatasukra!

A Kis Balint Altalanos Iskola Szul6i Munkakbzbssege Iskola
Bait szervez! Id6pont: okt6ber 18. Helyszfn: Katona J6zsef Mu
vel6desi Kbzpont. Vacsora ara: 2500ftlf6. Minden erdekl6d6t,
tamogat6t szeretettel varunk!

Kis Balint Altalanos Iskola
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TermOfoldek hasznositasa

Leh6czkine Timar Iren
kepviselO

MegvaIasztasom eseten szeretnem segiteni eddig megszerzett ta
pasztalataimmal az uj testiilet munldjat. Celkitl\zeseink koze tartozik
tovabbra is a meglevo munkahelyek vedelme, a munkahelyteremtes
tamogatasa, a bel- es kiilteriileti telepiilesreszeken egy~ran~ a varoskep
javitasa, a helyi kozossegi kozlekedes igenyekhez va16 Igazltasa, az ok
tatas, a csaladok es idos emberek problemaira valtozatlanul figyelmet
forditani.

Az elkovetkezo ciklusban is a ram jellemzo habitus es ertekrend
megtartasa mellett, egy uj, de cs~papagysze.r(\ ~I?~er~kb,61 all6 csap?t
ban a Keresztenydemokrata Neppart kepvtselojeloltjekent szeretnem
az Onok erdekeit kepviselni, bfzva ismetelt bizalmukban.

Koszonom megtisztelo figyelmiiket!
Leh6czkine Timar Iren

kepviselojelolt

Tisztelt Kepvisel6 Asszony! Kedves Irenke!

Olvas6ink es a magam neveben is szeretnek kOsz6net~.tmond~

ni az elmult evek aldozatos munkajaert, rnellyel szakszeruen tudo
sitottal h6napr61 h6napra az onkormanyzati (iIesekr61. Isten aldasat
kivanom eletedre, es remenykedem az elkovetkezendo evek tovab-
bi egyuttmuk6deseben. . . .

Itt szeretnem megkoszonni Varfj Andras polgarmester Urnak,
es a lekoszono Kepviselo-testiiletnek is az elmultnegy evmunkdjdt.

. Ivanyi Laszlo
a Varosunk ujsag f6szerkesztOje

Leh6czkine Tinulr [rell
KepvisclJ

Tisztelt Valaszt6polgar!

Engedjek meg, hogy bemutatkozzam.
Leh6czkine Timar Iren vagyok, Endrodon

sziilettem 59 evvel ezeWtt. Itt eltem es dolgoz
tam csaladommal, rna mar a ferjemmel.

Pedag6guskent negyven evig tevekeny
kedve megtanultam, hogy a j6 emberi kapcso
latok kiepitesehez oelkiilozhetetlen a bizalom
megszerzese, melynek alappillere a hitelesseg.

2007. marcius 4-e ota a Fidesz-KDNP szi
neiben egyeni valaszt6keriileti kepviselokent,
ket cikluson at , a legjobb szandekom szerint
es a lehetosegeim keretein beliil, a Yaros, a la
kosok erdekeit mindenkor figyelembe veve hoztam meg donteseimet.
Nagy megtiszteltetesnek ereztem es erzem, ha problemaikkal megke
resnek az itt elo polgarok, es en a segitsegiikre tudok lenni.

A 2010-es onkormanyzati valasztasok 6ta egy nemileg megnove
kedett es atrajzolt teriileten, az oregszoloi telepiilesresszel kiegeszitve,
ismet folytathattam megkezdett munkamat a korzet lak?inak me~is~
telo bizalma altaI. Ebben a ciklusban lettem az 'Ogyrendl, Oktatasl, KI
sebbse,gi es Eselyegyenlosegi Bizottsag, valamint az elmUlt ev vegetol a
helyi Ertektar 13izottsag elnoke, es ezekkel a feladatokkal m6domban
alit kipr6balni munkabirasomat.

2013. december 16-a nagy valtozast hozott eddigi eletembe, mivel
a 40 eves pedag6gusi palyamat megszakitva nyugdfjba vonultam. A fel
szabadult idomet es aktivitasomat kihasznalva, mondhatni, "fOaIlasu"
kepviselokent maradtam a lakossag szolgalataban.

Tisztelt Olvas6! Tisztelt Valaszt6polgar!

Ismet eltelt oegy ev! 2014. szeptember 25-en tartotta a Kepvisel6
testiilet a saron kovetkezo es egyben a ciklus utols6 iileset. Mint kep
viselo, egy id6kozi valasztas utan (2007. marcius 4.) kaptam felkere.~t a
Varosunk ujsag szerkesztojetOl, hogy keszitsek beszamol6kat a testulet
munkajar61 havi rendszeresseggel. LegtObbszor a kes6 esti 6rakba nyU
16 iilesek utan kesziiltek ezek, az Onok tajekoztatasara szolga16 irasok,
sziilettek meg az "Onnek joga van tudni.... :' ~i~(\ cikkek. ~?~el nyolc
eVen at pr6baltam hiteles, minden elfogultsagtol mentes taJekoztatot
nyUjtani a Tisztelt 01~as6na~. ,. . .. .

A ciklus befejeztevel az en egyem mandatumom IS leJar, ezert sze
retnek elkoszonni Onoktol, es egyben remenyemet kifejezni arm vo·
natkoz6an, hogy mint kepviselojelolt ismet elnyerhetem a Valaszt6k
bizalmat, es az elkovetkezo ot evben is irhatok tajekoztatast az ujonnan
alakult testiilet munkajar61. Tisztelettel:

mely osszeg az oplikai kabel kiepitesenek terhere va16sit~at6 ,meg. "
A kepvisel6-testiilet llgy hatarozott, hogy nem tartja celszerunek az

eszkozcseret, illetve a reszleges gepcsere is csak a hasznalt eszkoz teritese
elleneben legyen vegrehajthat6.

hogy mirol dontott a KepviselO-testiilet szeptember honapban

Projektmenedzseri beszamol6 a "Lelekkel a Korosok mentell." e.
projekt e16rehaladasar61

Utoljara 2014. augusztus 28-iki Kepviselo-testiileti iHesen tortent be
szamo16 a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosit6szamu palyazatr61. Az
az6ta eltelt idoben a kovetkezo esemenyek tortentek:

Az epiiletek kiviteli tervenek elkeszitesi jogM a Biral6 Bizottsag ~o~t~

se alapjan a julius 15-iki iilesen az Ins~la"B~u Kft. nyerte el. A,z elkeSZlt,es
hatarideje szeptember 15. volt. A szerzodo fel a terveket esak reszben szal-
litotta Ie. .

Az eszk6zbeszerzes az e1menyelemekrc nyilt kozbeszerzesi eJjanis ke
retei kozott tortenik. Idokozben kisebb m6dositas tortent a kiirasban, ezert
lljabb ajanlatteteli felhivas tortent, melynek hatarideje szeptember 25-en
jar Ie.

Epites felllj itas'

\'arosllnk Kepviselo-testiilcte a 2013;, augllsztusi iiles,en do.~tot! arr?l,
hogy nehany, haszonberletbe adott termofoldet a vIsszavetelt,ko;etoen at
adja hasznalatra a Ki~ter~egi Szo;i<\lis S~art Mu~k~program resz~re., Ezek a
teriiletek ielenleg mllveles alatt allnak es a meglgenyelt foldalapu tamoga
t.ist, I11ch:nek osszege megkozelitoleg 9 milli6 Ft, az onkormanyzat kapja.
I3erbead~s utjan 30 kg/AK ez az osszeg kb. 3.5 milli6 Ft-ot tenne ki. Teh~t
az onkormanyzat szamara elony6sebb, ha a munkaprogramon keresztul
hasznositja a termofoldeket.

Az elko\'etkez6 idoben az aJabbi helyrajzi szamu teriiletek szerzodese
fog lej,irni: 02253/13,02626/4,02750/9 sz., kozel40 hektar teriileten. Mivel
" I~el\'i rcndeltiink alapjan a termOfoldek at lettek sorolva a kiemelt jelen
tosegu nemzeti vagyon kateg6riaba, a terseg jellegenel fogva a termofOld
strategiai fontossagll. . ,

A Kepviselo-testlilet egyetertett a dbntesi javaslattal, mely szennt atad
ja azokat hasznalatra a Kistersegi Szocialis Start Munkaprogram reszere.

KepYiseloi szamit6gepek ciklus vegi sorsanak rendezese

Az elektronikus kapcsolattartas bevezeteserol sz616 dontes nem szaba
lyozza a kepviseloi szamit6gepek ciklus vegi ~ivonasalla~ kerdeset. I1ye~

esetben az atveteli dokumentumnak megfeleloen kell elJarnJ, vagy egyedl
testiileti dontessel kell az egyebkent 0 Ft konyv szerinti erteken a kepviseloi
gepek kivonasar61 es p6tl~sal:61 ~ondoskodni. A, keresked6k ~yilatkozata
szerint ezek a gepek megkimelt allapotban brutto 55, 000 Ft pIael erteken
adhat6kel.

A gep megvasarh\sar61 egy esetben volt precedens, mivel egy kepviselo
lemondasat kovetoen igenyt tartott a gepre. Akkori erteken 117 679 Ft te
ritesi dijat kellett megfizetnie.

Az ujabb gepek beszerzesenek brutt6 erteke 130 000/150 000 Ft/db,

A Kozbeszerzesi Bizottsag az e1jan\s anyagait targyalta es j6va hagyta
szeptember 17-en

A Kepviselo-testiilet elfogadta a beszamol6t.

Csatlakozas a Bursa Hungarica Felsooktatasi
Osztondfjrendszerhez es a palyazat kiirasa

Az osztondljpalyazat egy 2007-es Kormanyrendelet ~Iapjan ker~~ ~e.~
hirdetesre. A telepiilesi onkormanyzatoknak mmden evben lehetoseguk
van a kovetkezo fordul6hoz csatlakozni. (2014/2015-05 tanev masodik es a
2015/2016-05 tanev elso felevere vonatkozik)

." tamoaatast kizar61ag szocialis n\szorultsag alapjan lehet elnyerni. A
paly,izatnak\et t~pusa ~an ,,1\' es ,,13". Az ,,~' tipu~u a fels?oktat~,si .inte~
menyben hallgatoi jogvls~onny~1 ren?eJk,~zo pal'yaz6~,. mIg. ~ ,,13 ttpusut
pedig a 2014/2015-05 tanevben erettseglzo tanulok nYUJthatjak be.

A 2012-es tanevben 31 fO, 2013-ban 36 fO, 2014-ben 20 fO adta be ha
t.iridCirc p<ildzatat. A 20 fobol19 felelt meg a kiirasi felteteleknek.

A 20 Li-'bs fordul6 palyazatainak benyujtasi hatarideje az onkormany
zat reszerol2014. november 7.

A kepviselO-testiilet ismet megszavazta az osztondijrendszerhez val6
csatlakozast.

,

fEpites Felujitas

1Erzsebet ligeti tanbsveny es kbrnye- Szent Antal zarandokhaz
ke kialakitasa

IFa szerkezetii kilM6 epitese Szent Antal kenversiitohaz

I"Barka" Halaszati LMogat6kbzpont Kbrbs Latogat6kbzpont
kialakitasa
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Hirek innen-onnan es hazunk tajar61

bregmistransok talalkoz6ja

Szeptember 14-en, a Szent Kereszt felmagasztalasanak iin
nepen ismet megrendeztek Hunyan a fiu oregministrans tahll
koz6t.

Az esas ,ida' ellenere is j6paran eljottek a hajdani hunyai
oregministransok koziil a Hunyan es videken elak is. A szentmi
se konyorgesebe belefoglaltak a mai keresztet hordoz6k szenve
deseit, nev szerint is megemlitve az iraki es ukrajnaikereszteny
embertarsaink haborus szenvedeseit. Kiilon a ministransokert
is imadkoztunk.

"Krisztus, te kiiiresitetted onmagadat, felvetted a szolga
alakjat, es hason16va lette! az emberekhez, engedd, hogy Egyha
zad tagjai, kiilonosen is azoreg es jelenlegi ministransok mindig
husegesen kovessenek Teged!" . .

A szentmise utan a plebaniai hittanteremben agapeval es
kotetlen beszelgetessel zarult aj61 sikeriilt talalkoz6.

uj elerhetasegunk:

http://www.VarOsullkujsagohu

MEGHIV6 - mOSEK VILAGNAPJA - Hunyan, okt6ber
4-en, szombaton este 5-kor a szentmisen Idosek Vihignapj'l
'llk'llmab61 megemlekezest t'lrtunk. ]ojjiink ossze minel tob
ben. Akik nem tudn'lk eljonni, de szeretnenek, kerjiik, jelez
zek a plebani'l fele, es 'lkkor autoval elhozzuk a templomb'l.

. Gyomaendradon Uzemorvosi (foglalkozas-egeszsegiigyi
ellahlst)vallalok! RendeIes helye: Gyoma Rendelaintezet Ren
deles ideje: Szerdankent 8-12 6raig. Elazetes bejelentkezes:
30/9850-816-os telefonszamon szukseges. Dr. Huny'l Sarolt'l
foglalkozas-egeszsegiigyi szakorvos
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Koszontes, buesuzas•••

Elkoszonok Tiiled derus szep nyor.
AsZlnes lombhullas is szep nagyon
Elfogadom, hogy iisz jon mar
Fujja cream aszel, shagyom ...

Mindig vagyom koszontesedet,
kiilonosen tavasszal, snyaron.
Gyonyorrel vesze" olelesedet,
e ket evszakot nagyon varom ...

Hajnalban koszontelek draga Nap,
bearanyozod az egesz Eletem.
Fenyedtiil az ember eriire kap,
a napfeny szamomra letelem ...

Kosziintesemet a bucsuzas koveti.
Sajnos ill kopogtat mar az osz.
Anapfenyre vagyamat noveli
a huvos, -hiaba bekoszont az osz.

Szeptember honapban a nyornak vege.
HUvosodik, esik, rovidulnek a nappalok.
Sugaraidnak gyenge mar afenye,
jobban feloltozom, de azert kinn vagyok ...

Vecses, 2010. majus 4.

, • ' ," r " '. ",' ) ,.. ~. I~' ..

Benke Maria vers'ei '-., :. I" .;,,\.;. - . . '. . ~ ,.' -~

Ahajnali IIharsogo" csendben
kukorekolas, trillozos hangzik akertben.
Enekes madarak felelgetnek,
zavartalanul"cseveghetnek"

Ivanyi Laszl6
plebanos

Vorosre festi az eg peremet,
a Nap szinei adjak a toj keretet.
(send van! - hajnalodik,
sZlvem almodozva vagyakozik ...

Az ej labuiihegyen eloson,
fenytorest latok abokrokon.
Oly valoszerutlen ez az egesz
leikern az oromtiil nehez ...

Ahajnal a kedvenc napszakom,
Simogat a szello az arcomon.
Boldog vagyok minden ok nelkiil,
asZlvem rezdiil, sfelelenkul ...

Nagyon, de nagyon szerettem itt dolgozni. Es azon a heten,
amikor a lemondasom elgondoltam, egesz heten esak sfrtam.
Es amikor az utols6 mise volt, az nekem olyan faj6s volt. Na
gyon nehezen tudtam itthagyni. Nagyon szerettem itt dolgoz
ni. Nekem itt minden szep volt. Kul6n6sen is a gyerekek, a
ministransok. Minden alkalommal itt voltak, es igyekeztem a
kedvukbe jami, hoi ezzel, hoi azzal ... egy l<is esoki, egy l<is
sutemeny. Arra t6rekedtem, hogy minden legyen j6, a hfvek
legyenek velem megelegedve. Nagyon szerettem itt szolgal
ni. Ennyit tudok mondani.

!'Iebanos: remelem, nem tavolodik el k6runkbol, szeretet
tel hfvjuk es varjuk, vegye ki reszet mindenbol. Annyib61 lesz
1<6nnyebb az elete, hogy a felelosseg es a munka terhe nem
nyomja.

Hegedffsne: Itt nem lesz munkam, csal< annyi, hogy elj6n
ni, imadkozni.

!'Iebanos: Mit kfvan leendo ut6djanal<?
Hegedffsne: Ut6domnal< azt kfvanom, hogy legyen olyan

lelki kitartassa\, mint en voltam, mert ez azert nem olyan k6ny
nyu... itt dolgozni, esik, fuj, hideg van, ide mindig j6nni I<ell,
pontes idore, egy pereet se lehet kesni. Tizenegy ev alatt soha
nem kestem e!. Mindig itt voltam akkorra, amikorra kellett.
Kfvanok neki nagyon j6 egeszseget, es nagyon sok tLirelmet,
mert sok turelem l<elJ, mert sajnos nagyon sok fajta emberek
vannak itt Hunyan. Es mindhez egyforman j6nak kell lenni.
Mert fgy nyer elismerest, fgy tudja az embereket magahoz
vonzani.

!'Iebanos: Egyhazk6zsegunk es a magam neveben is 1<6
sz6n6m szepen a tizenegy eves szolgalatat. Tovabbi eletere
kfvanom Isten aldasat, j6 egeszseget, Isten aldja.

Hegedffsne: K6sz6n6m szepen, plebanos ur. Meglepod
tem, nem keszultem erre, azt mondtam, ami eppen jNt, ami
eppen az igazsag.

!'Iebanos: Egy riportnak epp ez a lenyege, hogy az em
ber nem szepfti meg, nem szfnezi I<i elore a gondolatokat, azt
mondja, ami oszinten, spontan jon belole.

l<6sz6n6m a beszelgetest.

Virrad... (hajnalodik)

Holdsiitolle ejszaka ullin,
feldereng a haina!.
Helyere szokik a pirkadat,
a taion elomlik avirradat.

vj kenyer lze, lepergo konny soja,
orom-kacagas, Ielki I(aba-ko...
Islen aldjon! Te legy vegso almunk,
s ivadekainkba szebb Jovo!

Tfmar Mate

2014. augusztus 18
an 86 esztendos koraban
koltozott az egi hazaba
volt sekrestyesunk, ozv.
Hegedus 1mrene, Balogh
!usztina. Temetese a
hunyai templomb61 volt
augusztus 26-an.

Amikor letette a
templom kulcsait, egy
interjut keszitettunk vele
a Varosunk ujsag olva
s6inak, mely megjelent
a Varosunk ujsag 2003.
decemberi szamaban. Ez
interju sz6 szerinti ujra
kozlesevel emlekezunk
rea, es aldozatos munka
jara.

Isten adjon Neki orok
nyugodalmat es udvossegetf

l-.C.:'-"-'-'--L......:::- :c.:....;:...-....:.;........;...:....w.uL---'

November l-jen. tizenegy ev szolgalat utan egeszsegugyi
okok miatt lemondott Hegedus Imrene, Jusztika neni a hunyai
sekrestyesi munkar61.. Ket het elteltevel ujb61 elbeszelgettem
vele.

Plebanos: Kedves Jusztika Neni! Ma 16 napja, hogy letette
a hunyai templom I<ulcsait, es lemondott a sekrestyesi munka
k6rer61. Hogy erzi magat?

Hegedffsne: Most mar hal' Istennek, j61 erzem magam.
Akkor nagyon megijedtem. Ugy mentem el kezelesre, hogy
majd segft rajtam... es nem segftett, hanem rosszabbul let
tem. Hal' Istennek, az6ta mar javulgatok, sokl<al konnyebben
vagyok, mint ket hettel ezelott.

!'Iebanos: November I-jen, 11 ev utan miert tette Ie a kul
esot, a munkat?

Hegedffsne: Beteg lettem. Feltem att61, hogy nem bfrom,
feltem a telto!. Ha az esti misek nem olyan keson volnfmak,
legalabb ateli idoszakban, akkor meg talan~talan batrabb vol
nek.. de ezek az estek, amikor haza kell menni a s6tetben. Mar
nagyon nehez a szamomra.

!'Iebanos: Az az at 6ra nines olyan keson, csak a nap megy
Ie hamar... ' .

Hegedffsne: Ebben igaza van plebanos umak, hogy a nap
megy Ie hamar. Sajnos, s6tetben kell haza menni, es nem
olyan k6zel lakok a templomhoz.

!'Iebanos: Ha vissza tekint az el mult tizenegy evre, mire
emlekszik szfvesen, mi volt a legs.zebb?

Hegedffsne: Mi is volt a leg kedvesebb elmenyem? Hat azt
lehet mondani, hogy minden egyes nap kedves elmeny volt.

Hegediis Imrene Balogh Jusztina
volt hunyai sekrestyes

(192.8-2.014)

SzOlofold: 13olcso, majd koporso!
Sarkcsillag a negy egtaj felo/!
Anyanyelved billyogkenl jelol!
Te vagy a leli ho s a lavaszi zold,
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OKTOBERI UNNEPEK
ElldrOd

Vasarnap es linnepnap: 9 es 17 6ra,
hetkoznap cSlitortok kivetelevel reggel fe] 8

R6zsafUzer-ajtatossag: minden este 17 6ra. (csutortok es
vasarnap kivetelevel)

Gyoma
Vasarnap es unnepnap 11 6ra,
kedden es penteken 16 6rakor

R6zsafGzer-ajtatossag: szentmisek elott.

HUllya
Vasarnapokon: 10 6rakor,

hetkoznapokon csi.itortok kivetelevel17 6ra
Szentmisek elott fel 6raval okt6beri r6zsaflizer

Het gyertya het iskolaert

1. szerda:
2. csi.itortok
4. szombat:
5.vasarnap:
6. hetf6:
7. kedd:
8. szerda:
9. cslitOrtok:

11. szombat:
12. vasamap:
14. kedd:
15. szerda:
16. cslitortok:
17. pentek:
18. szombat:
19. vasamap:
22. szerda:
23. cslitortok:
24. pentek:
25. szombat:
26. vasarnap:
28. kedd:
31. pentek:

Lisieux-i Kis Szent Terez
Szent 6rz6angyalok
Assisi Szent Ferenc
Evkozi 27. vasarnap
Szent Bruno aldozopap
Rozsaflizer KinHyn6je
SZLiz Maria, Magyarok Nagyasszonya
Szent Denes pi.ispok es tarsai vertanuk
~oldog XXIII. Janos papa
Evkozi 28. vasarnap
Szent 1. Kallixtusz papa es vartantl
Avilai Nagy Szent Terez egyhaztanfto
Szent Hedvig szerzetesn6
Antiochiai Szent Ignac piispok, vertanu
~zent Lukacs evangelista
Evkozi 29. vasarnap
Szent II. Janos Pal papa
Kapisztn\n Szent Janos aldozopap
Claret Szent Antal plispok
~zent Mol' plispok
Evkozi30.vasarnap
Szent Simon es Szent Judas Tade apostolok
Boldog Rornzsa Todor plispok, vertanu

Szeptember 20-an, fe/emela iinnepseg volt az endradi templom
ban.

A het volt tanyai iskolakr61: tanft6ikr61, diakjaikr61 emlekeztiink,
ertiik imadkoztunk.

A szentmiset harom pap celebralta: Czank Gabor endradi pleba
nos, Szuj6 Antal mezaberenyi pleblmos, aki maga is az egyik tanyasi
iskola tanul6ja volt, valamint Ivanyi Laszl6 tb. kanonok, hunyai, ko
rabban endradi plebanos.

Ivanyi Laszl6 volt plebanos, aki a felallftott kereszteket korabban
fe/szentelte, mondta az unnepi szentbeszedet. A beszedet alabb ko
zoijuk.

A szentmise utan kis agape kovetkezett, es oromteli beszelgetes.
Koszonet illeti e telekemela unnepseg szervezait.

Ha valaki tavozni keszlil a vihlgb61, klilonosen is nyomatekosak
az utols6 szavai, mintegy vegrendeletkent ertelmezzlik. Ezekkel a
szavakkal kuldi Jezus apostolait a vilagba. Mennybemenetele elott
ezek voltak az utols6 szavai:

"Melljetek tebat, tegyetek tanitvanyomma mind a nepeket!
Kereszteljetek meg oket az Atya es a Fh'! es a Szcntlelek nevere,
es tanitsatok meg oket mindannak a megtartasara, amit paran
csoltam nektek. S en veletek vagyok mindellnap, a vilag vegeig:'
(Mt 28, 19-20)

Ezeket a szavakat hallotta meg es kovette egy velencei szerzetes,
es jott a pogany magyarok koze.. tanitani, keresztelni, Isten gyer
mekeive tenni az embereket. 6 a kesobbi Szent Gellert puspok,
akinek az unnepe a jovo hNen lesz. Szent Istvan kiraly Csanadra
klildi, szervezze meg az egyhazmegyet. Beindult az elet. Az egy
hazmegye teri.ileten Marosvaron 0 alapitja meg az elso iskolat. Ra
emlekezve, halalanak 950. evfordul6jan vette fel a rendszervaltas
utani kartalanitasi ertekbol eplilt katolikus iskola a Szent Gellert
nevet.

Mai i.inneplesunket melt6 osszekotni az 6 szemelyevel, amikor
a regi, volt tanyai iskolak emleket idezzlik. Azokban az egyszeru,
es sajnos rna mar nemigen letezo epi.iletekben Jezusnak e szavai
val6sultak meg.

Tanitsatok oket. ...
Azok az aldott emleku pedag6gusok (sokan mar nem elnek, de

vannak, akik meg hal' Istennek itt vannak kozotti.ink) ezt tettek.
Egyszeru es sokszor szereny korulmenyek kozbtt lelkiismeretesen
tanitottak sok-sok gyereket irasra, olvasasra, szamolasra, foldrajz
ra. 1878-1975 kozott, egy evszazad alatt tobb ezer gyereket bocsaj
tottak az elet ragas orszagutjara tudassal, becslilettel, emberseggel
felvertezve. Lettek belollik becsuletes csahidapak, csaladanyak, let-

tek a tarsadalom ertekes tagjai. Tanyai iskolak padjaib61 kikertil
tek munkasok, foldmtive16k, de tanit6k, tanarok, papok, tud6sok,
muveszek is.

mindannak megtartasara, amit parancsoltam nektek
Nemcsak tudast kaptak, hanem erkolcsi neveJest is. A tanyasi

tanit6 sokszor a gyerek masodik anyja vagy apja volt. A tudas be
cstilet, erkolcsi ertekek nelki.il kevesebbet er. Ezt j61 tudtak. Ezek
ben az iskolakban mindeni.itt hitoktatas is volt. Sok esetben maguk
a tanit6k vegeztek, de a plebaniar6l lelkipasztorok is sokszor ki
jottek hittant tanitani, miseket tartani. Az iskoIaknak volt kereszt
je, harangja is. Ezek egy reszet sikeriilt atmenteni a mai korba. (A
polyakhalmi harang rna a lelekharang a templom tornyaban, a
decspaskomi pedig a Szent Gellert Iskola tornyaban sz61 minden
deIben.)

Aztan jottek a szocializmus evei. A tanit6knak nem volt szabad
templomba jarni, tiltani kellett a hitoktatast. Sajnos, ez a mentalitas
nagyon beleiv6dott a tanit6k lelkebe. Meg rna is uresek a tanit6k,
tanarok helyei a templomokban. .

De hal' Istennek, voltak, akik megoriztek hitliket, es nem vettek
tudomast, ha a gyerekek hitoktatasra, templomba jartak.

Emlekszem, az elso gyomai bteves erettsegi talalkoz6nkra. Ak
kor mar felszentelt pap, asotthalmi ldplan voltam. Es az egyik volt
gimnaziumi tanar odasugta a flilembe: Isten segitse szep hivatasa
ban! Nekem rendkivi.il nagy oromet jelentettek a tanarno e szavai.

Aztan a szocializmus a fejlodesre hivatkozva felmorzsolta a
tobb evszazad 6ta j61 osszeszokott tanyai kozossegeket, megszun
teUe a tanya kat a kulterlileti iskolakkal egyutt. Ez nemcsak az epli
letek megszunesevel, hanem szellemi-lelki ertekvesztesekkel is jart.

Kereszteljetek meg oket. ..
Igen! Ez rna is komoly feladat! Ne hagyjuk gyermekeinket,

unokainkat poganynak. Tegyiik Jezus tanitvanyaiva oket. Bar igye
keztek az elmtJit evekben szetvalasztani a templomot es az iskolat,
sot a templomot kiiktatni az emberek eletebol, de ezek az ertekek,
ezek a szentelyek osszctartoznak: az iskola a szellemiseg, a tudas,
mig a templom az Isten, azaz a Wek szenteIye. Ne hagyjuk a temp
lomot es az iskoJat.

S en veletek vagyok mindennap, a vilag vegeig...
Jews veli.ink van, az ertekek vellink "annak ... nemcsak most,

hanem kesobb is ... maradand6t alkottak, akik itt eItek, tanitottak,
es azok is, akik tanultak. Es akik mar meghaltak, azok is rna itt van
nak velunk. Felidezzuk nevuket, emleki.iket. Munkajuk gyi.imolcse,
szellemiseglik ma is itt van kozottlink, benniink, mint ahogy Jezus
tanitasa, hite, szellemisege is itt van. c;:?
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A: (l\TAGlY) SZlENJr EREZ
szuz es eg)'haztanit6 (okt. 15.)

Avilaban, Spanyolorszagban sziiletei-t
1515. l1uh}:ius 28-:in, tizenegyedi1( g)'er
mekkcnt. Edesapja keresked6 ember volt,
edesanyja jambor asszony. Terez koran
meg-tanult imadkozni, hiteert le1kesedni
es nag)'on koran elkezdett olvasni. Tud:is
vagyat nehezen lehetett kielegiteni. Ked
vene olvasm~inyaia szentek e1ete volt.

Tizenhat eves koraban mal' a hivatasat
is elvesztette, mar nem gondolt apacasag
ra. Vidam tarsasagi eletet elt. Ekkor edes
apja agostonos apacaIu:a bizta neveleset.
Itt ujra magara tahilt. Betegen hazakeliUt.
Felg)'ogY1Llva Imnnelita apaca lett. Rendi
neve: "A J ezusrol nevezett Terez".

Sokat betegeskedett, eg)' alkalommal
napoldg tetszhalott is volt mar, majdnem
elve eltemettek, de magahoz terve es feI
javulva eg)'re nagyobb lett eletszentsege.
Egyre tbbbszor jelentkezett eleteben a
szemlel6d6 imadsag kegyelm.e. Gy6ntatoja

paranesara kezdte leirni lelld elmenyeit.
Mal' eleteben szentkent kezdtek tisz- '

telni, de a feltel(enyseg 90lmkat ellene for
ditott. Latomasban az Dr paranesot adott
neld, hog)' elvonultabb elettel folytassa
lelld uijat. 1562. augusztus 24-en Avilaban
12 tarsaval megalapitottak a Szent Jozsef
kolostort. Itt az eredeti kannelita szabaly
szerint eltek, "sarutlanok" lettek. Keresz
tes Szent Janossal sil(eresen refonmilta
meg rendjiil\:et, az eredeti sZigonl szaba
lyok szellemeben. Sok rendhazat alapitott,
ldteljedt levelezest folytatott.

1582. olrtober 4-en halt meg. Holtteste
epsegben mat'adt, Albaban 6rzilcl622-ben
szenUe avattak. Spanyolorszag masodik
ved6szen~ie. Jelmonc1ata volt: "Szenvedni
vagy meghalni!"

(Ivanyi Laszlo: 200 eves az endr6di
Szent Inue templom)

Hal' Istennek, az elmult evtizedben nepmozgalom indult End
radon az ertekek megmentesere. fgy a tanyai iskolak emleket is
meg kell menteni. Egyiknek-masiknak csak a helye van, vagy az
epulet chalakitva mas celt szolgal. Lelkes pedag6gusok (Pes6ne,
Altne) es volt diakok az iskolak emleket megariztek azzal, hogy
ujraallitottak, ill. keresztet allitottak a volt iskoh\k emlekenek.

Idezzuk most fel ezeket az isko1<\kat.

SzalOskerti (Timar-Brichse) iskola 1878-1928
Kisperesi (Csaki) iskola 1894-1975
Decspaskumi iskola 1900-1966
Kapolnas iskola 1926-1975
Ugari iskoJa 1928-1970

Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanutok rea.
De nincsen, aki koztetek
Eszent harcot ne aI/ana.
Ehhez /sten mindannyitoknak
Vitathatat/an jogot ad:
Ne hagyjatok a temp/omot,
A temp/omot s az isko/at!

Ti megbecsli/tok minden rendet,
Me/yen a beke a/apu/.
De ne hal/jatok soha tabbe
/sten igejet magyaru/?!
S gyermeketek az isko/aban
Ne hal/ja szl.i/6je szavat?!
Ne hagyjatok a temp/omot,
A temp/omot s az isko/at!

E temp/om sisko/a kozott
Futkostam en is egykoron,
S hUtottem a temp/om fa/an
Kigyul/adt gyermel<-hom/ol<om.

Ojsagunk uj webhelye:
http://www.varosunkujsag.hu

Szent Imre iskola 1929-1975
Polyakhalmi iskola 1935-1964
De tegyiink emHtest meg az "odati'; azaz a hidon tll1i iskolakr61

is, azok is jelent6sek voltak Endr6d eJeteben. Azok emleket reszben
egy masik kozosseg apolja.

Ezeket az iskoJakat az egyhaz hozta letre, es tartotta fenn sob
ig. Megval6sitottak Jezus szavait:

Menjetek tehat, tegyetek tanitvanyomm<l mind a nepeket!
Legyen aldott az emlekiik, es az Egi MestertaJ kapjak meg az

orok elet jutalmch!
Akik ismernek, azok ismerik a gondolataim... es tudjak, hogy

nem tudok llg)' megemlekezni a tanyai iskolakr61, hogy ne hangoz
zet< el Remell)'ik Sandor Templom es iskola c. verse.

Ivanyi Laszl6

Azota hOnyszor e/tem at ott
Le/kem zsenge tavasz-korat!
Ne hagyjatol< a temp/omot,
A temp/omot 5 az isko/at!

A ko/dusnak, a p6rianak,
AjOttmentnek is vanjoga
/stenehez apai modjan .
Es nye/ven fohaszkodnia.
Csak nektek ajan/gatjak temp/omu/
Az utsze/et 5 az egbo/t satbrat?
Ne hagyjatok a temp/omot,
A temp/omot 5 az isko/at!

Kicsi feher temp/omotokba
Most minden erak tamorWnek.
Kicsi feher temp/om-padokba
A ho/tak is mel/etek v/nek.
A nagyapaink, nagyanyaink,
Szemlikbe biztatas vagy vad:
Ne hagyjatok a temp/omot,
A temp/omOt 5 az isl<o/at!

A hunyai plebania llj webhelye:
http://www.hllnyaiplebania.hll



csutortok 8-12, 13-1 7.
pentek 8-12, 13-18.
szombat 8-18.
vasarnap 9-12

Osz/6csne Koti

Gyomaendr6d, Fa ut 56/1 52.

nyitvatartas:
hetf6 8-12, 13-17.
kedd 8-12, 13-17.
szerda 8-12, 13-18.

~~ Tovabbrais ~~~
~_llikV so!{ s~eretettel varjuk\~~

j.itekos kedvli ~

fogadoinka~ es fogadokedvu jah1kosainkat!
I' (iT....• .......Z

Dr. Varju Laszlo

ra. Emelt szintii angol, nemet nyelvi kepzesre. A gimnaziumban
beinditott beliigyi, rendeszeti ismeretek, ill. idegenforgalmi, turisz
tikai, utazasi ismeretek kepzese is folytat6dik a kozepszintii okta
tasban. Emellett az iskola a budapesti DIA alapitvany regiom\lis ba
zis iskolaja lesz, mely~.t palyazat utjan nyertek el a gimnaziumban
miikod6 DISPUTA KOR orszagos hirii tevekenysege alapjan.

Jelenleg a kozos intezmenynek mintegy negyszazotven tanul6ja
van.

Az igazgat6 ur fontosnak tartja, hogy a majd vegz6s diakok a
mindennapi detben is j61 boldoguljanak. Tudataban van annak,
hogy sok a feladat: emelni az oktatas szinvona1<\t, az eletre nevelni,
s a jarasriak, a sziikebb regionak is szuksege van j6 hirli iskolara,
tehat mindenkepp a lehet6 legmagasabb szinvonalu kepzes a ceL

Wgiil az igazgat6 tlr koszoni az lljsag hasabjain keresztul is az
uj fenntart6nak, a Szeged-Csanadi Puspoksegnek, a yaros lak6inak,
szul6knek, pedag6gusoknak es mindenkinek, akik lehet6ve tettde
az llj intezmeny letrejottet es a sikeres kezdest.

Az iskola el6tt all6 feladatokhoz, az elvegzend6 munkahoz kiva
nunk kitartast es sok sileert, mindannyiunk, a felnovekv6 uj genera
ci6, a yaros jov6je erdekeben ...

8 vii 0 (J
._-----'-----------------------------

GYOMAENDRODI KRONIKA
- Civil sarok - Toth Ferenc

... avagya Szt. Gellert Katolikus Altalanos Iskola,
Gimnazium es Kollegium sziiletesnapja

Szeptember elseje rendhagy6 nap, vagy, ahogy tobben - igy
Czank Gabor atya is - fogalmaztak, tortenelmi nap volt Gyoma
endr6d eleteben.

Az iden 60 eves, nagy mlIltu gyomai gimnazium es a huszadik
evebe lep6 endr6di katolikus altalanos iskola fuzi6jab61 letrejott
egyhazi fennhat6sag alatt az uj iskola.

Mult vasarnap augusztus 31-en keriilt sor az llj iskolakozos ev
nyit6jara ugyancsak rendhagyo m6don az endr6di Szt. Imre Kato
likus Templomban. Orol11 volt latni a mintegy hatszaz resztvev6t
- diakok, szul6k, tanarok - ujra eletre kelt par orara az endr6di va
rosresz, megha csak par orara is.. .

Ahogy Ivanyi La~716 tb. kanonok, a katolikus altalanos iskola
egyik alapit6ja, kezdemenyez6je, - maga is a gimnazium egykori ta
nuloja - ugy fogalmazott a tanevnyit6n: husz evvel eze16tt nem gon
doltak, hogy egyszer majd az llj iskola menti meg a gimmlziumot.

Az llj intezmeny vezetesere a gimnazium korabbi igazgat6jat,
T6th Ferencet kertek fel. munkajat ket helyettes segiti: Szabadka
Marianna a gimnazium, Kondorne Timar Erzsebet pedig az altala
nos iskola munkajaert felel.

T6th Ferenc Endr6don szUletett, majd erettsegi utan biol6gia
tortenelem szakos tanarnak kesziilt Debrecenben. A f6iskola utols6
eve el6tt itt volt szakmai gyakorlaton tanitani. Olyan j61 sikeriilt
a gyakorlat, hogy marasztaltak, hivtak ide dolgozni, tanitani, amit
elfogadott.

Az6ta is a gimnazium tantestuletenek a tagja, illetve egy eve ve
zet6je, mostant6l pedig az egyesiilt intezmeny igazgatat6ja.

A tanev beindulasat kovet6en iiliink Ie egy rovid beszelgetesre.
Nem tartom fel soka, hisz megannyi teend6je van: a ket helyszinen
folyo oktatas beinditasa, a ket korabbi intezmeny munkajanak ko
zos alapokra helyezese nagyon sok id6t, energiat igenyel nem csak
t6le, de minden munkatarsat61.

Beszelgetesiink soran egyre jobban lendiiletbe jon. J61es6 erzes
sel hallgatom az igazgat6 ur mar altalam ismert fiatalos, dinamikus,
ugyanakkor szereny, tisztelettud6 stilusat, terveit az iskola jov6je
r61.

Elmondja, optimista a jov6t illet6en, hisz tapasztalja, hogy van
osszefogas az iskola sikere erdekeben, ez az osszefogas erz6dik a
szUl6k, nevel6k, mindenki reszer61 is. Ez segit a kihivasok megol
dasaban.

Kiemeli, a fenntart6 vaItasra azert keriilt sor, hogy meg jobb
korulmenyek, feltetelek legyenek a gimnaziumi oktatas magas szin
vonalahoz.

Ezzel persze nehany vaItozas is eletbe lepett, igy a havi egy di
akmise ijletve a kilencedik osztalyt61 kotelez6 hittan. A kereszteny
ertekek alapvet6 ertekek, melyek atadasa s a szinvonalas oktatas
megtartasa f6 feladat lesz.

.Hangstdyt Idvannak fektetni a felkeszitesre, tehetseggondozas-
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Egeszsegrol~betegs'egrol

KNEIPP-FELE VIZGYOGYASZATI MODSZEREK
GYAKORLATIALKALMAZASAIROL

Kneipp az a1<ibbi m6dszereket is alkalmazta vizgy6gyaszati el
jarasok kozott a Bad worishofen-i vizter<ipias intezeteben; fontos
lerini azonban azt, hogy a diagnosztizalas, a terapias el6inisok meg
alkotasa, kivitelezese es a betegek felugyelete orvosi tevekenyseghez
kotott napjainkban is a Kneipp-fele hydroter<ipias intezetekben.

A borogatassal csak egyes testreszeket kezelik. Egy nedves, j61
kicsavart ruhat helyeznek a borogatando testreszre, ezt szaraz len
vaszonnalletakarjak, majd az egeszet szaraz gyapjukend6vellefe
dik oly m6don, hogy ez a nedves lenvasznon mindeni.itt tulerjen,
mintegy legmentesen lezarja. A szaraz gyapjukend6 telrakasaval
meg6vhatjuk magunkat a megh(\lest61. A Kneipp ktlranal a boro
gatas helyettesiti a jegtoml6t, melyet Kneipp durva, artalmas mod-
szernek tart. '.

A borogatast altalaban Y2-1 6raig hagyjak fonn. A hideg vizes
borogatast leginkabb a hasra rendelik, de egy idoben a hasra es a
mellkasra is adhat6. Fajdalomnal es gorcsnel a hideg vizes boroga
tas helyett forr6 borogatast hasznalnak. Ezen esetben kozkedvelt a
szenavirag-borogatas: a lenvasznat szenavirag fOzetbe martjak, k1
csavarjak es a kivant testreszre heJyezik a fent leirt m6don.

A gyomor, be!csatorna kulonboz6 betegsegeinel, alhasi ban
talmaknal es ideges szivpanaszoknal alkalmaztak a hideg vizes
borogatast. A forr6 borogatast, kulonosen a szenavirag borogatas
kedvez6 hatasu gyomor-, belhurutnal, h6lyaggyulladasnal, vese-es
epek6likanal, koszvenynel, asthmanal es legcsohurutnal.

A pakolas a Kneipp kura lenyeges resze. Altalaban ott alkal
mazzak, ahol igen er6s verlevezetes a cel (hlbpakolas), vagy pedig
a k6ros anyagok kivalasztasat akarjak fokozni. A beteg reflexes er
tagulat miatt er6s felmelegedest erez a bepakolt testreszen. A b6r
verek kitagulasa altaI a ver a metybol a bor hajszalereibe tevodik at,
mialtal a bels6 szervek pangasa megszunik. A meleg dllnsztkotes
a fajdalomra cSillapitolag hat. Alatta meleg, nedves para kepz6dik,
melynek hatasara a bor p6rusai kitagliinak es a verb6 teri.ileten
megindul a salakanyagok kivalasztasa. A hideg vizes pakolas Iaz
cSillapit6 hatasu, a lazas beteget a tllihevulest61 meg6vja, anelki.il,
hogy a h6szabalyozo kozpontot befolyasolna. A hideg vizes pako
last a lazas betegek j61 Wrik, alatta megnyugszanak es kozerzetuk
javul. Ismert nyak-, torzs-es labpakolas.. '

A teljes hatas kialakulasahoz szukseges a pakolas szakszeru feJ
rakasa, mert kulonben ellentetes, kellemetlen hatas fejlodik ki.

A nyakpakolast oly modon vegzik, hogy t<;nyernyi szeJes, ket
szeresen osszehajtott, hideg vizbe martott es kicsavart lenvasznat
ketszer a nyak kore csavarnak, efole ketszeresen asszehajtott szaraz
vasznat helyeznek es vegul gyapjukend6vel az egesz nyakat bebur
koljak, hogy a nedves rllha sehol ne erje tul a szaraz pakohist. A
pakolas ne legyen laza. A nyakpakolast reggel teszik fel es naponta
cserelik. Ejjel gyakran meglazul, mialtal lehul es Idrtekony hatast
fejthet ki. Ejjelre, ha lehetseges, nyakra pakolast ne helyezzunk.
Leginldbb mandulagyulladasnal, gegehurlitnaJ alkalmazzak. A
golyvanal masnaponkent felrakott agyagpakolas celszeru. ( Tiszta
agyagb61 hideg vizzel siiru pepet keszitenek, ezt a lenvaszonra ke
nik, majd mindjart a nyakra helyezik.)

Leghasznalatosabb a torzspakolas. Ez harom reszb61 all. EI6szor
a nedves vaszont helyezik a torzs kore, majd azt szaraz vaszonnal
fedik es ezek feM szelesebb csikban csavarjak a gyapjUkend6t. A
nedves vasznat mindenutt boritsa be a szaraz, s6t erjen azon tul. Az
osszeallitasnal el6szor kiteritik a gyapjukend6t, fole teszik a szaraz
vasznat, efole pedig a nedves vasznat helyezik ugy, hogy a beteg a
nedves vaszonra rMekszik, igy alullesz a szaraz gyapjukend6, leg
feliil, a beteg teste korul a nedves vaszon. Amikor a beteg a nedves
vaszonra fekszik, a retegeket a test kare tekerik. A vasznat meglehe
tosen szorosan kell feltenni, nehogy a test es a nedves ruha kozott
leveg6reteg legyen. A szaraz vaszon es a gyapjlikend6 felul es alul

is erjen tul a nedves vasznon. A beteget ezutan jol betakarjak. Ku
lonosen a nyaknal es a vallmll kell i.igyelni a betakarasra. A pakolas
alatt a labak melegek legyenek. A torzspakohis I 6raig is fennma
radhat. Nagyon magas laznal es szivbetegsegnel a borogatas 1/2 6ra
utan levehet6. A pakolas alatt a beteg nyugodtan fekudjon, olvasni
es beszelgetni nem szabad.

A beteg a hideg pakolas alatt felmelegszik. A felmelegedes a ha
tas elOfeltetele. A pakolas e16tt a beteg teste mindig meleg legyen.
Gyenge testalkatu embereknel a langyos pakolast adjak, laz esete
ben azonban itt is a hideg pakolas a helyes eljaras.

A pakohis levetelet gyorsan vegzik. Pakolas utan rogton hideg
vizes lemosast nem alkalmaznak, mert ez a b6r p6rusait osszehuz
za es a kedvez6 hatas elmarad. A pakolas levetele utan azonban
fel 6ra mulva adott hideg vizes lemosas a beteget felfrissiti. A lazas
betegekt61 eltekintve a reggeli orakban adott torzspakolas a legjobb.
Etkezes utan masfel6raig torzspakolas nem adhat6.

.A mellkaspakolas a honaljarokt61 a gyomorgodorig, a
haspakolas pedig a gyomorgodort61 a combok kozepeig er. A lab
pakohisnal az alszart es a labfejeket burkoljak be az el6irt szabalyok
szerint. Legcelszeriibb az alszarakat is bepakolni egeszen a terdekig.
A labpakolaslenyege, hogy a labak el6zoleg melegek legyenek. Ha a
labak hidegek melegit6palackkal, meleg labfurd6vel kell el6zetesen
felmelegiteni azokat. A vizgyogyaszat alaptorvenye: hideg testre
soha ne tegyi.ink hideg vizes borogatast vagy pakolast. A pakolast
altalaban lora mulva tavolitjak el. Az alszarpakolas, ahol a labfej
a pakolasbol kimarad, visszeresseg eseten alkalmazhat6. Az egesz
labpakolas jobb, mint az alszarpakolas, mert a labak jobban felme
legednek.

Erdekessegkeppen leirhat6, hogy a spanyol kopeny a Kneipp
kura legerelyesebb alkalmazasi m6dja. Gyenge testalkatu, versze
geny betegeket ily m6don nem lehet kezelni. Nyakt61 a labujjakig
az egesz testet becsavarjak. Erre a celra alkalmas lehet egy hosszu
h316kontas is, melynek karjai az ujjakon tulernek es a hossza is na
gyobb, mint a beteg. A nedves vaszonkontos mindenutt simuljon
pontosan a testhez. Erre jon a szaraz lenvaszon, majd efole a gyap
jlitakar6. Csak 1-2 6rar hagyjak fonn. Anyagcserebetegsegeknel,
b6rbetegsegeknel alkalmazzak hetenkent 1 alkalommal.

A salat a fels6 legutak megbetegedesenel rendelik. Erre a celra
megfelel a haromszagletii kendo. A haromszagletii, nedves kend6t
kend6 formajaban boritjak a harra, mialtal 2 keskenyebb, CSllCSOS
resze a mellkasra kerul. A sal a nyakon szorosan zarjon. £101 a salat
a mellkason keresztezik. A nedves sal fole szaraz lenvaszon-, majd
gyapjukend6t tesznek. A sal szorosan fekudjon a testre.

A gyogyktlra Kneipp mukodesi teruleten meglehet6sen hamar
kezd6dik, ki.ilonosen nyaron. A beteg mar 4-5 6rakor megkapja az
elso kezelest, amely az orvos utasitasa szerint a betegseg termesze
tenek megfelel6en vagy borogatasb61, vagy lemosasb61, vagy pako
lasb61 all. Ezutan a beteg visszafekszik agyaba. Ily m6don testileg
es lelkileg felfrissulve 8 6rakor a beteg elfogyasztja els6, konnyu
reggelijet. Ha a beteg allapota ugy Idvanja, a reggelit gyumo!csb61
allitjak ossze. ReggeJi utan a fi.ird6vendegek Worishofen mez6in
vagy a kornyekbeli erd6kben setaln,tk Y2 10-10 fele a seta kozben
j61 atmelegedett beteg a fi.irdobe megy, ahol a napi kura f6 resze: a
zuhanyozas vagy fi.irdes kovctkezik. Ezutan gondoskodnak a beteg
felmelegedeser61, majd a beteg a masodik reggelijet elfogyasztja,
mely leginkabb gyi.imolcsb61 c\ll. Utana ismet seta a szabad leveg6n.
11-12 oraig, valamint 13:00-15:00-ig a beteg fekv6kurat tart leheto
leg a szabadban. 12:00-13:00 kazatti id6szakban ebedelnek. Ebedre
levest, keyes hllSt, fOzeleket es gyi.imo!csot adnak. Majd ebed utan
kovetkezik a leg-es napfurd6. Erre a celra tobb, j61 felszerelt helyi
seguk van, amely az erd6 szelen fekszik, nyugalmat, feludi.ilest, ke
nyelmet nylijt, de az uszasra is b6 alkalom kinalkozik. Az uzsonna
utan a fi.ird6vendeg a mez6n vagy az erd6n setalhat, vagy nyaron,
arnyas helyen lepihenhet. Delutan 6 6rakor kovetkezik a seta a pa
takban, a viztaposas. Este 7 6rakor van a konnyi.i vacsora, amikor a
beteg fOzeleket fogyaszt. Vacsora utan a hUvos esti leveg6n, a sza
badban jar-kel, amely kellemes faradsagerzetet kelt, es igy az i.idit6
alvasra a beteget elokesziti.

Forras: Dr. Albert Schalle: A vizgyogyaszat ABC-je
dr. Macsari Tudit
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Az elkepzell ,fso nji Muzeum" ku anas ki611il6s6rol es fiJjle- 4\. Az a omoly, melybe a magyorok bejovelele van 92. Fel rol anap aranysugoraibol.
menyerifl kaftall humoros irassal idezzUk meg a neves anlor burkolva. 93. Ahamissogcsillogo konlose.
(sillylevif diakeveil. Jo szorakozosl kivanok! 42. Egy oslor, mely az Istene, AIIilo adomonyozlo. 94. Annak abizonrros sull galambnak aszornyo.

2. 051101: 95. Az asarlo, me Iyel adiodalokal aroljok.
,,(sokoji MUleum 43. Az agramophon, melybol avilog zoja hallatszik. 96. Egy uj szita, mely a szegen log. Ezen szok01l az

I. Icrem, jobb sorak, 1. aSllol: 44. Ellollovol az a mogony-falon csenl-, melyet V. Ko- oszi linom eso szifolni. Ez Ulolle agyon az egyszeri
J. Ahaloloroja es kaszoja. rol~ tala II lei Spanyolorszog egyik kolosloroban. menyecske ural. .
2. Az asuly, melyel Vilmos csoszor leklelell Bismarck 45. 1(0 umbusz toiosa kel heldony~an. 97. Az apenz, amelyik beszel.

szavaira. 46. Damokles kardja es a ozzo valo noi hajszol. 98. Dob6 Istvon elszakadl korme. - Tudva levo ugyan-
3. .Jokob lelroja, mellelle a ran~lelra. 47. Az a fokt me ynel Szenl Pol hO~Yla az olohokal. is, hogy Dobo Islvon korme szakodloig vedelmezfe
4. Az· e~iplomi sOielseg kef ko orsoban. 48. Egy lelve onyi obbol a (sendbo, melyben oz el- az egri voral.
5. Az a 0, mely leesell Mozes sziverol, mikor azsido- jegyzes lelolyik. 99. Egy Kilplor borjuja, benne a marsall-bol.

kal olvezelle aVoros tengeren. 3. oSllol: 3.051101:
6. Danaidok hordoja, mellelle a papzsok. 49. Az azold og, melyre mindenki szeretne ve;rrodni. 100. Egy vaskalap, benne egy keyes higvelo. Egy oszlrok
7. Az aszeg, melyre Tiszo Kolmon akaszlolla a"bihari 50. Az akules, melyel egyikunk sem ohait bea ni. generalis ajondeka.

hontokat". Ez a szeg ugy kerult ide, hogt ew lo- s\. Az atU, amive telle Toldy Miklos a lenger nodal. 10 I. E~y piros borsony keszkeno. Ormodi Ie leI.
adna~y bement 0 mozeumba, kopenyet ea arlo 52. Az agyonyor, melyben uszni lehel. 102. 'gy boba arra vasbol.

velni, e nem volt hova okassza. Ez szegel Uloll a 53. Az aszem, mel~el avaklyok is meglalol. 103. Al apenz, melyet a Iyukas hidonlalolnak.
lejebe, -kihuZlo, beleverIe alolba es roaKoszfolla a 54. Az az oslor, me r. a vegen (sollan. 104. Az apusko, omelyik csulorlokol mond.
kabilljol. Ulona jott Tisza Kalman es roakaszlotta a 55. Az a Lyukas se yemkolo, mclybol 0 (soszorkorle 105. Az 0 pohilr, amelybol volaki ahencegesnek megitla
bihuri ponlokal. kihullott. olevel.
Z. oSllol: 56. Az a dus hoizal, melyrol milr (sak azl mondiok: 106. Az a 101, amihez ollitjok az embert. Mellette az

8. Amor nyilo es ahymen rozsolonca. Haj! Hoi! e(sel, mellyel oz ordo~ot alalro festik.
9. Rokoczi Ferenc koponyoia 2peldonyban: 6eves es 57. Egy rog abbol asorgaloldbol, ameddig inni szokoll 107. Az az u~orkafa, me \'re nemelyek szerelnenek

60 eves korobol. nemeltk. felka~asz adni.
10. Adorn es Eva koszlUmje 0 bunbeeses elolli idobol. Balol 01 1. 051101: 108. Az a ues la, amihez kapkodnak_
II. Az akOlelek, mellyel oz ember lelkere kofnek vola- 58. Az II diohej, melybe Nogoll oz egyhoI torlellelel J09. Az aszolka, omit amas szemeben meglelnek.

mil. Ezl ugy csele~szik( hagy meglesik, mikor megy irla. 110. Az a Ie, omit X. Y. hul.
ki a lelek az emberbo es nirlelen rokotik. 59. Az a gyongy, mely felfele Illegy a borban es jol I II. ASamu nadragja.

12. Az a IUzes szeker, melyen Illes folragadlololl az leszi. 112. Az acser, omiben hagYi6k az emberl.
egbe. 60 Az oz orany, melyet az talol, ki koroll kell. 113. Az a bol, amellyel 0 Kecskemeli Gyozo lIyomol uli
3. 051101: 6\. Az a hUvely, melybe ket eles kard beleler. a rendorseg.

13. Az elel konyve. 62. Az a101111, mil a mas sz6jobol vellek ki. 114. Az aket szek, ami kozotl loldiin marad az ember.
14. Agordiusi csom6nak lele. 63. Az a csizmndia, melyel a karlllony fogoll 115. Egy elszorl kalapocsnyel.
15. Az a trombito, melybe Jozsue lujt sJerik6 lolai le- Majlolhban. 116. Az az egy ~yekeny, amelyen egkull orulnuk.

hullollok. Mosadszor az ulolso itelelen log szolani. 64. Az 0 legyczo, mellyel amosok hiusO~Ol legyezik. I 17. Az avizes epedo, omit rohuzna az emberre.
l6. AIrojai 1010 kalollokkallelve. 65. Az 0 ko, melyhe tlZ okos lIem ulkozi kelszer. I 18. Az a nag~horong, olllelyik liZ adossilgol mc~izeli.
17. Az a rabsziv, melyrol Peloli frio, hagy oromeben 66. Az 0 nyugltl, mellyel anapot dicserik. Amuzeum eloll 0 sza adban: Az az igClZ joszog, tlmelyi nem

mehhasadt. 67. Az a kiipiinyeg, mely eso ulan sem keso. vesl el.
18. AIi anyi echo. 68 Egy iomador, egy iopipa es egy jo blall. Keplor:

Bol sorok, 1. 051101: 2.os11010n 0 nogyvorodi kimlorlceszo pol- l. Az az alaifeslmeny, amelyik ohrozalia Pichlerl,
19. Egy fekercs abb61 0 veres lonolbol, mely alorlenel- lanfolyom hullumai oltol parlro so orl ICIT" mninl vigy6z M.O.-ra.

men huzodik kereszWI. 2yak: 2. Annak ucsodagyermeknek az arckepe, aki szutele-
20 Az 0 lalyol, melyer 0 Felsege boritoll a 48-as ese- 69. zagyUmoles, omit 0 kurzus lermell. se hormadik naprn si,va dalolt 0 papollok: "Ha fe

menyekre. 70. Az alap, melyel a lanor urak me~ldlak. ludllOd, omit en, ibabt vagyok en ..."
21. Az a korso, mely addig jar akUlra,mfg eltorik. 71. Egy furo: mel furla az Uihozy iklos oldalol egy 3. Annok a kOlelesnek arc epe, oki legjobbon ludja
22. Eg

k
m6sik ko, mely leesell Maria Terezia sziverol, anti-gregarionus kerdes. mi akOlelesseg.

mi or a pozsonyi orszoggrulesen a ma~yarok 72. Az a merleg, melyen Bundola a szavail meg fan- 4. EW boba arcKepe. Ez a boba oil szerepelt, ahol
segilsegiikel megszavazloK. kkor oladla 01 otmo- tolta. 01 ulam szulte atolvajl.
nyunk sarkkiivel. 73. Az oz ulikoltseg, melyel nehony konlor vor. 5. Pillanal folviJIel: Akigy6si tannol a gyulavideki 10-

"l' Egy darab a lenger sima hikrebol. 74. Akikepzes folyomonyoib61 egy lifer. nitoegylel kitiiruli._.>.

2. 051101: 75. Egy hur, melyen a ielenvolta~ egyUII pendultek. 6. Amennyorszag legujahb lerkepe, I(ogulovicz Ma-
~4. Az ako, mely az emberi kar le~vegso halorkove. 76. Az 0 centimeler, mellyel kimerle Islen a luoos ho- nOlol.
~5. Az atOllk melyre juloll Leng~e orszog. lorail. 7. Agambhoz olajban.
26. Al a koldusbol, melyel a bu as od az ember ke- 3. oSllol: 8. Olajke~: Szenl Jeromos, aminl eppen megveti a

zebe. n. Atorvenyhozos orsoja, melken 0 belugy, kereske- vilogi iusogol.
27- AMudus Scaevolu elegell karja. delem, mezogazdasiJg es ultusz ugyei gyorsall 9. Less kozseg vasuli ollamosa, elolle nehony lessi
28. Az aszovoszek, melyen aesclt szovik, mellelle az a leperegnek. Muskos.

"schnellsieder", melyen abosszul forroljok. 78. Torokorszog ajlaja, melyen az ehillseg kobon/ul. 10 loz~ofenykep: Bernal kapkod amennykohoz.
29. Abeszednek elveszell lonola. 79. Az 0 (sobor, mel~bol vodiirbe kerUI UI em er. II. Mosi mozgo lenykep: Vigh Ferko es VoIIinger Koz-

3. 051101: 80. Az akiiloW, me ~el az emberbe belekolnek. mer egy kovel lujnoK.
30. Az a mezes madzag, omit okkor huznak vegig az 81. Egy lejos kecske ok: ez az oven kecske, amelyik Zenemiilor:

ember sz~on, mikar hallgalosra akariok birni. mennyalja asol. arrol is nevezetes, hogy jollakoll. I. Forrudilsom tillja szereilli ... 1karolloerl.
3\. AWiffma or es a ketfeju sas kiliimve_ Me etle van akoroszlo, amelbik megmaradl. 2. To pro ma~ar, hi (I haza ... zangororo.
32. A honix mador homvoi, Pandora szclelJ(ejeben. 82. Adnkotai ilce Ie ve uml a orral, melyben van 3. Nincsen ne em felcse~em. _. csupon bolkezre.
33. ADeokne vosznob61 egy veg. oz igazsog. 4. Suil az olak ... luvola iserellel.
34. Az a farkas, mel~ a kerf alaH jar, mikor emlegetik. 83. Az az ora, amelyik kilencel Ufoll, de a hagyamo- 5. Nem ver meg engem az Islen ... 4kezre.

Mel/elle altame~ik Romulusl es Remusl lolnevel- nyos 10 Uveg serrel ad6s maradl. G. Sir a kis16ny ... lIehez leletben.
Ie. Azulon oldy iklos for koso. Ill. lerem, 1. lIs1101: 7. Nem szerelem az uromol ... czigonyzene kiserellel.

11. lerem, jobb oldol, 1. 051101: 84. Az a madzag, amivellifkainak nem kofjuk a mas 8. Hamis az en babilm... hivalosos zeneslek 40%
35_ Egy kalonapordo a (soky szalmojob61. arrora. orleengedes m. kaphaliok.
36. Egy tovis az ego csipkebokorbol. 85. Aveszell leiszenek nyele. 9. Joj de abaios aszerelrnel fitkalni. .. nyomas 01011.
37. Eg

k
doboz por obbol, omit a vilog szemebe hinte- 86. Az 0 koszoru, melyen a munkos es munkaado kozl 10. Ho elmegyek ede; rozsom. .. Gimhelem-

ne . levo rossz viszony kielesedell. ~ombolom ... kef szom 1korona.
38. Achilles sarka. 87. Az amagas pole melyen Schlauch ull. II. zafhmory Eleonora kisasszanynok... FuIyol P

39. Az u ponl, melybol Archimedes kiemelte volno a 88. Az asulyok, meryef az oreg ... szokott elhajiloni. sZlll .. Szekely Imri\tol.
villtgoll1 sarkaibol. 89 Annaka libonll~ a gegeje, mely a (apifoliumban 12. De szerelnek romos csizmol ... lei oron."

40. Az 0 szololurl, rnelyrol a roka -azl mondla, hogy gOgogoll.
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"Gyomai lit Y V gyok" III.

"Par nap mulva megint nemetek jbttek be a tanyaba s
elhajtottak a batyamat 16val, koesival egyUtt. Apamat meg
Gyomara vittek a hidat orizni, de 0 masnap visszaszbkbtt, s
ismet bujtatnunk kellett.

A batyam alaposan bsszeverve harom nap mulva e16
kerUlt, a laval< hazatalaltak vele, mivel eszmeletienUI fekUdt
a koesiderekban. Aztan egy-I<et nap mulva megszUnt a ba
tyam es apam rejtegetese, mert vegkepp az oroszok szall
tak meg a kbrnyel<et, a tanyank elbtti fblduton egesz nap,
egesz ejjel tankok vonultak.

A mi esaladunknak ez az esemeny val6ban felszaba
dulast jelentett. A gazdank velUnl< szembeni viselkedese is
megvaltozott, megszUnt a megalaz6 eseledsor. Aztan egyik
napon jbtt egy ehes lerongyol6dott orosz esapat, az ok aztan
nehany dis;m6t, apr6j6szagot felfaltak, a diszn6kat esakugy
lelbvbldbztek, nyuztak, sCltbttek. Azutan a lovainkat vittek el,
s mindig lesovanyodott, lesantult lovakat hagytak helyibe.

Mivel apam nagyon szerette a lovakat - Sznagyik Istvan
volt a beesClletes neve - megunta ezt az brbkbs 16 eserebe
ret, s beszerzett valahonnan olyan apr6 kis hegyi lovakat,
s azok aztan nem kellettek senkinek. Kes6bb aztan olyan
szepek, kbverek lettek, mint a vakart halak, esak a lovago··
lasomat nem tUrtek.

Aztan nyugalmas napok kbvetkeztel<, de bel61em ujra ki
tbrt a I<alandvagy.

Az orosz katonak el61 a esutkaszar kupokban rejt6zkbd6
nagylanyoknak hordtam az ennival6t, aminek a hozzatarto
z6k nagyon brUltek, hogy elvallaltam. En ezt ugy vegeztem,
hogy mintha legeltettem volna a tengeri tarlon. Csakhogy
ebbOl is baj lett, mert szanaszet hevertek "erdekes dolgok":
kezigranat, puska, stb., s batyamat meg a szomszed ,Jan
esit elhivtam, nezzek meg ezeket. S ez bizony a szomszed
Janesi balszemibe kerUlt, mert piszkaltak a 16szereket, s
az egyik felrobbant. Apam nem vert meg, esak azt mondta,
hogy most mar nekem kell ferjhez mennem Janesihoz, mivel
a fel szeme elveszteset nel<em kbszbnheti.

Apam az egyik napon bsszeesomagolt, s hazavitt
Besenszegre a "kesdobaI6" nagyapamhoz a gatoldali kis
hazba, apolni nagyapamat. SZlvesebben jartam volna isko
laba mar ekkor, de az nem mUkbdbtt. En esak a "esavarg6 t6t
jElnya" voltam nagyapamnak. Szegeny nagyanyam, aki vak
volt, azt meg esak ugy, mint egy tehenet sz6litanak: "Sara"!
Azert neveztem el nagyapamat kesdcibal6nak, mert ha nem
tetszett valami neki, akkor, mint egy eirkuszi kesdobal6, kest
dobott felenk. De igen Ogyesen eelzott, nyilvan akaratb61,
mert sose tanalt el bennUnket. Viszont a kemenee tele lett
Iyukakkal, nem gy6ztem betapasztani. Szar izikkel fUtbttem
a kemeneet, ez az en munkam volt.

Aztan egy napon hosszas kinl6das utan meghalt nagy,
apa. Hajnalban indultam a szomszed tanyara segitseget
kerni a halott kbrOli teend6kre. Masnap aztan - miutan a
halottat annak rendje-m6dja szerint megmosdattak, felbltbz
tettek, stb. - a kis lovakat apam befogta es a koesival abba
a temet6be vittek nagyapat, amelyikbe mink az iskola el61
bujkaltunk (megjegyzes: ez a temet6 az endr6di uti, vagy
regi neven 16gerkerti reformatus temet6, mellette az evan
gelikus temet6vel).

Nem sokan kisertUk, esak mi meg a nagybacsi jegyz6 ur,
a fia es esaladja. Ez 1944 6szen volt, s az uton sokaig nem
tudtunk athaladni a temet6be, mert Endr6d felal 6zonlbttek

az orosz esapatok, tankok, gepkoesik, stb. Aztan nagyon fel
haborodtam a kis tiz eves eszemmel, mert az besem melle
temettek, akit 6 nagyapam "esak t6t fattyunak" titulalt. Att61
feltem, hogy majd ott is bantani fogja, de erre batyam azt
mondta, hat ennyire hOlye nem lehetsz, hogy ilyeneket fan
tazialsz, ha eppenseggellany vagyok is.

Aztan almomban megis nagyapammal almodtam, hogy
dobalja a kessel az besemet, pedig a ravatalon apam meg
fogatta velem a halott nagylabaujjat, mert a hiedelem sze
rint akkor nem fel a halott61, aki ezt teszi. Meg orvoshoz is
vittek, de az elebb nevetett ezen, aztan azt javasolta, hogy
legyenek mindig vidamak kbrOlbttem, es akkor elmulnak a
felelmeim. Ett61 kezd6dbtt az en boldog gyerekkorom, mert
mindenki vidam volt kbrUlbttem. Diszn6t is vaghattunk a
gazda megengedte, s6t meg kbnybrgbtt is, hogy maradjunk
a tanyajan, inkabb mi, mint valami nyikhaj.

Orbmbmben a diszn6toron addig ugraltam, hogy leestem
a hokedlir61, s eltbrt a vallam. Tbbbszbr koesikaztak velem
az orvoshoz oda-vissza. Mindenki engem kenyeztetett, s ez
nagyon j61 esetl.

Apam se jart el hazulrul, estenkent tengeri morzsolas volt
a szoba kbzepen, kbrUIUltek a nagy fonott fUzfa kerek kast, s
en morzsolt esutkakkal jatszottam s hallgattam a meseiket.

Szombat estenkent hazi balat, azaz euharet rendeztek,
mindig masik tanyan. A soros tanyan a kemenceben mor
zsolt szemes tengerit f6ztek, ez volt a esemege. Nagy va
szon fazikba fOztek meg. UA szobab61 mindent kipakoltak,
felbntbztek vizzel, j61 felazott, s megsz6rtak buzatbrekkel,
azutan meg j61 megloesoltak, S kezd6dhetett a tane. A slOba
egyik sarkaban volt az asztal f6tt tengerivel es a eiteraval,
ami a talp ala val6t adta. A batyam gybnybrUen tudott rajta
jatszani, mi gyerekek az egyik sarokban tapostuk a tbreket.
Aztan a taneos haznal a szobaban lesepertek a be nem tan
eoltdbngblt tbreket esaztan az egeszet poesolyaszerU sar
ral felkentek, par napig szaradni hagytak ezt a sarreteget, s
utana meg egyszer higabb sarral fblmazoltak, s mivel feher
re meszelt szobak voltak, a fal mellett egy szeles eesetnyi
esikot hUztak s az agy alja is feMrre volt meszelve. Az a j6
gyomai feketefbld olyan szepen s fenyesen nezett ki, hogy
ezutan esak szombatonkint felmazoltak es igy mindenfele
sz6nyeg nelkUI egy esztendeig is szepl maradt, esak gon
dozni kellett. lIyen volt az en gyerekkorom szobaja.

1945 utan apam bekerOlt egy bizottsagba. Ez a bizottsag
szervezte a fbldnelkOli szegenyseg fblddel val6 kielegiteset
a kitelepitett nemetek - "svabok" - altai kenyszeritve elha
gyott fbldjeib61. Ilyen kozseg volt a bacskai Gara kbzseg.
Ide aztan sok endr6di, gyomai esalad telepOlt Ie. A bizott
sag nehany kivalasztott embere elment Garara felmerni a
helyzetet. Visszajbttek azzal, hogy fbldet s Mzat kapunk
ott. Nehany helyen a volt gazda is ott lakott. Apamnak nagy
tekintelye lett, mert nemetul es bunyevaeul is beszelt, allan
d6an tolmaesolasb61 alit ki az elete a nehez mez6gazdasagi
munka mellett."

SZ. Iren a tovabbiakban hosszan leirta garai eleWket.
J6magam Ligy itelem meg, hogy e resze a tortenetnek mar
nem kepezi a gyomai elet reszet.

K6zreadja' CS. SzabO Istvan
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6, titkok titka:
a foldon ittlent
beWlro\ nezzen
mindenki mindent,
szemet es szivet
es harcot es bekel!
Aldja meg az VI',
aldja meg az VI'
a belulrollat6k
fenyessegelJ

Viharszeles melyed felett
meredekedet bizva jilrjam,
sziklafalon hajnalmadar,
orompiros legyen a szarnyam.

Es hogyha megis hullanek
sugaradban vagy surCi h6ban,
sohasem latott areoda!
lathassam egyszeJ; zuhan6ban.

N.ines nyugalom, nines nyugalom, - vihar,
Grok hullamzas a viz felszine.
De lent a melyben haborftlanul
Pihen a tenger s az ember szive,
Hadd hullamozzek a viz felszine.
Bekesseg IstentOl.

Szinek zengese!
Fenyek zugasa!
Martirmosolya!
Szuz vallomasa!
I<ek, ami bekul,
piros, mi lazadl
Magasba ragad,
a mennybe ragad
langtlinemeny
es Wzkaprazat!

Nines nyugalom, nines nyugalom, - s ez a
Nyugtalansag, mint a jarvany, ragad.
Te sugarazd szet bekessegedet
Es sz6val, kezfogassalmasnak add.
Az Isten Bekessege is ragad.
Bekesseg IstentOI.

Reggelmondd, delben mondd es este mondd
I}\ Feltamadolt elso, szep szavat.
~s ragyog6bba lesz a reggeled
~s esillaghimesebb az ejszakild.
Es bekessegesebb az ejszakad.
Bekesseg IstentOI.

Bekesseg IstentOl: mi igy koszonjunk,
Hogy koszontesunkben lelek Iegyen 
Vihartepett fak - againkon megis
Vadgalamb bug es Bekesseg terem.
Bekesseg: koszontesunk ez legyen.
Bekesseg IstentOl.

-'~,

..., .. "~-\i..:\. "
(, ... .

~.. "

't

Hivolt eroseid dalos
Iakomajan mindig ne kessem.
l<apudl61 ne terilsen el
utal veszitO szedulesem.

ApriIy lajos: lassu szarnyon
Vram, a ket szarnyam nehez,
hozzad ernelkedni rna nem mer.
Ne bilineselj meg es ne bants
nagy sulyoddaL a felelemmel.

Te nagy volgyedben ne legyek
e,nekre bena, hHre gyava.
Vgy kapaszkodjam, I<ez, beled,
mint kiesi koromban anyamb,l.

Dsida Jeno: Templomablak
Szenl-Ivanyi Sandornak

I<ik esak az uecan De ki belep
jarnak-kelnek a tag, iromba,
szepseget rajta boltozatos,
nem igen lelnek, huvos templomba
kivanesi szemmel s beWlrol pillant
ra nem tapadnak: ablakara,
esak egy karika, megdobbenten all,
szurke karika, megkovUlten aiL
61omkarika, elb(ivolten all: -
yen templomablak. Nezz a esodara! -

Raesa rozsdas,
kerete ma1l6,
emitt moh lept
amott p6khill6, 
sutheti napfeny,
sotet orokre,
mint vilagtalan,
bus vilagtalan,
agg vilagtalan
hunyt szeme-godre.

ISJ'EN
/(EZEBE"N:

BartalisJanos: Isten kezeben

Remenyik Sandor: Bekesseg Istentol

Jolt villa mesapas, jolt fegyver.
Jolt fergeteg.
Jott ember haIatlansaga.
Jott kegyetlenseg, jolt bun.
Jott ehseg es szomorUsag.
Jott megalazas.
Jolt uldozes es megpr6ballatas.
Jolt bUjdosas Ie[ek-pusztaban
es nem volt hova lehajtani fejet.
Jolt kinszenvedes, I<risztus het szenvedese.
Jolt korbaesutes testen es lelken.
Jolt borton ...
Nagy bajomban mindig esak azt mondtam:
"Isten kezeben vagyunk
es ott vagyunk a legjobb helyen."

Mikol' fellegek feltornyosultak
es a hullamok osszeesaptak fejunk felett.
Mikol' a templomok leomlottak
es meghasadolt a hegy.
Mikol' sotetseg borult a vilagra,
vegtelen sotetseg
es az egre nem joltek fel a esillagok,
- mikor a Halal orvenyenel alltunk...
Mikol' az utols6 kialtas is elhangzott
I<risztus ajkar61 - fuggve a keresztfan,
utols6t lehelve lelke:
"Eli, Eli! Lama Sabaktani!"
6, nepem, draga nepem!
e szornyu iteletben,
ez elveszejto nehez idoben
mindig hitted:
"Islen kezeben vagyunk
Es olt vagyunk a legbiztosabb helyen."

Mikol' Eg - Fold megszakadt,
Foly6k - Tengerek kiontoltek,
vegig nyarga/van s6s hullamaikkal
a veszett vilagon,
mikor megpeeseteltetelt minden
teremtett allatoknak sorsa -
6, Vram!
mi: arva neped,
alva magyar neped
'Tebenned biztunk eleHol fogva."

Nines nyugalom, nines nyugalom, - a sziv,
Amig vel', mindorokre nyugtalan.
De mindorokke nyughatatlanul,
IstentOl megis Bekessege van.
Nyugalma nines, de Bekessege van.
Bekesseg Istentol.

Isten kezeben
Romaniai magyar koltok istenes versei
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falytatas a dlnaldalr6l Az ablakb61 lattam, hogy a Kecskemeti
utcan jbn egy ember a templom fele, felbukik

es elterul. Kimentem, behuztam a jarda szelere, feloldoztam. Lat
tam, hogy halott. A het6ras miset atadtam egy ujmises papnak, egy
marek Oltariszentseget belekbtbttem egy oltarkendobe es a nya
kamba akasztottam. A Kalvin teren lattak az oroszok, hogy jbn egy
reverendas pap. Nyakamban volt az Oltariszentseg. Ket katona ram
szegezte a geppuskat. Nem feltem, hogy meg fogok halni, arra gon
doltam: akkor nem tudom bevinni az Oltariszentseget a k6rhazba,
tehat nem halhatok meg. Es ana, hogy Jezust viszem, ha lelonek,
csak fblvisz a mennyorszagba utana. Elmentem a tankok elott anel
kul, hogy lottek volna. Vasarnapt61 pentekig a k6rhazban voltam,
at sem bltbztem. Keddig nem tudtam lefekudni sem. Vasarnap es
hetfOn mega lias nelkUl hoztak be a halottakat es a sebesUiteket,
folyton ment a mCltet, hetfo estere elfogyott az erzestelenito. Ennek
hianyaban a papot kerestek az emberek. Volt egy ember, akinek er
zestelenites nelku! levagtak a labat terdbol: engem hivott, erosen
belem kapaszkodott, fogta mindket kezem, csupa ver lettem. Nem
volt ott hitetlen ember, a katolikusok mind gy6ntak es aldoztak, a
tbbbiek is imadkoztak velunk egyutt. A koraszulbtt kbzpontb61 is le
hoztak 82 koraszulbtt ujszUlbttet, kivettek oket az inkubMorokb61,
mert szetlottek az elektromos kbzpontot. Egy pohar vfzzel megke
reszteltem 82 gyereket. A nover mondta a neveket, en haromszor
keresztet rajzpltam a homlokukra a vizzel. De egy dolgot elmulasz
tottam: nem anyakbnyveztem oketo Voltak kbzWk, akik tuleltek, es
kesobb a szuleik az elsoaldozasukra keszulve azt mondtak, hogy a
k6rhazban lettek megkeresztelve azokban a napokban.

Volt valamilyen szervezettseg a papok kozott?

- Nem sokat tudtunk egymasr61 azokban a napokban. Novem
ber 4-en ketten rekedWnk kint, azt sem tudtak r6lunk, elunk vagy
halunk. November vegen a szeminariumban en tartottam az bn
kepzokbri eloadast: Varjak-e meg a papokat a vilagban? cimmel.
Az eloadasban elmondtam, es aztan Ie is irtam, amit a k6rhazban
megeltem. Ket-harom het mulva jbttek videkrol alevelek a papok
t61, hogy mondjuk el, mi is tbrtent Pesten. Negyen osszedugtuk a
fejunket, es irtunk egy harmincoldalas brossurM, stencilgeppelsok
szorositottuk. Ez persze tilos volt, feltbrWk az irodat es ejjel dolgoz
tunk. Reggel 300 peldanyban kipostaztuk az orszag papjainak.

A megtorlas nem maradt el. Mikor kezdtek keresni az elko
vetoket?

- Kesobb ahazkutatasok soran megtalaltak ezeket a brossurakat
a papoknal. 1956 karacsonyara a vaci puspbk gyorsan kihelyezett
minket a kbzponti szeminariumb61, mert a nyomoz6k mar nyomon
voltak. En Pecelre kerultem, es majusig nem talaltak ram. Majus 10
en jbttem haza a gyerekekkel a hittan6rarol, amikor ket ferti jbtt
szembe. A gyerekeket elkuldtek, engem magukkal vittek a plebani
ara. Felturtak a szobamat, engem pedig a Gyorskocsi utcaba vittek,
ott tbltottem a nyomozasi szakasz harom honapjat. Harminc papot
gyQjtbttek bssze, akik irtuk, stencileztuk, terjesztettuk az iratot. Ha
lallal fenyegettek, ha nem vallok. Harom h6nap utan atkerultem
a Mark6 utcaba, ahol fel evet tbltbttem, majd elsa fokon het ev
bbrtbnt kaptam allamellenes izgatasert, a rendszer megdbntese
re iranyul6 szervezkedesert, a kommunizmus ellen felbujt6 iratok
terjeszteseert. Kikerultem a Gyujtofoghazba fel evre, aztan Vacra fel
evre, annan mentem a Legfelsobb Bir6sagra, ahol negy ev szigori
toU foghazra iteltek. Marianosztran negyen voltunk egy cellaban,
mindannyian papok. 1959-ben szabadultam: Kadar mar eleg eros
nek erezte a rendszert, es megfeleztek azoknak a bunteteset, akik bt
evnel kevesebb buntetest kaptak.

Hogyan lehetett tulelni a megpr6baltatasokat?

- En 24 eves koromban kerultem a bbrtbnbe, fiatal voltam, j61
bfrtam. A tobbiek, akiknek csaladjuk, feleseguk volt, sokat sfrtak
estenkent. Sokakat megkfnoztak. A Mark6 utcaban 4x2 meteres
rellaban aludtunk tizenegyen. Ha valakinek fordulni kellett, fordult

mindenki. Marianosztran egyszer szigorftott sotetzarkat kaptam,
mert egy paptarsamnak eljuttattam egy szelet kenyeret. Tfz napig
mindennek a felet kaptam, ejszaka hanyatt fekve kellett fekudni
ugy, hogy a szemembe vilagitottak vakit6 fennyel. Hideg volt na
gyon, csak egy csbvbn ment a forr6 vfz, ott melengettuk a kezun
keto Egy szal ing es egy dar6cruha volt rajtunk, sokszor megfazott a
vesenk. De fiatalok voltunk, jatszottunk is, fut6versenyt rendezWnk
a poloskakkal, amelyeket ejjel befogtunk. Nem tartottam magam
aldozatnak. Pedig volt ott egy ujsagfr6, akinek magas beosztasa
volt a munkastanacsban is, es a azt mondta: a periratok alapjan en
gem biztosan ki fognak vegezni. Harom embert ki is vegeztek mel
lolem. Hajnalban voltak a kivegzesek, kiabaltak az emberek, kertek
a papokt61 a feloldozast. Imadkoztam erWk. Amikor kialakftottak a
301-es parcellat, a cellatarsaim oda kerultek. Elmegyek hozzajuk,
imadkozom ertuk, amikor csak tehetem, ugy jarok oda, mintha
templomba mennek.

Erte-e valamilyen megki.ilonboztetes a bortonben, amiert
papkent keri.ilt oda?

- Negyen voltunk, akik egyutt kerUlWnk akkor bbrtonbe. Kuklay
Antal, aki eletfogytiglant kapott, amit atutan csbkkentettek. EI meg
egy masik pap Kanadaban, a harmadik vagyok en, a negyedik tar
sunk, egy jezsuita mar meghalt. Ahol en voltam, ott a papokat nem
vertek. A vaci foghazba pedig lehetett kuldetni evente ketszer ket
kil6s csomagot: kovasztalan sutemenyt es mazsolat kerWnk. Ha a
maz5.olat vfzbe tesszuk, felold6dik a benne leva szolocukor, es ha
osszenyomjuk, kifolyik belole. a must. Orvossagos fiolaba gyQjtbt
Wk. at-hat csepphez egy csepp viiet adtunk, az volt a misebor. Ne
gyen papok mindennap misezWnk a cellaban.

A bbrtbnevek alatt egyszer erzekenyultem el. Egy szep napsu
teses majusi napon a Gyorskocsi utcaba a szurkesegbe berepult a
resre nyitott ablakon egy gyonybrQ szfnes pillang6. Par percig rep
desett es kirepult: akkor ereztem meg, milyen a szabadsag. Szep
volt, a szabadsagot hirdetfe. Meg egy allatnak is kbnnyebb, mint
az embernek. Az ember meggybtri a masikat: a Gyorskocsi utcaban
kegyetlenul vertek a foglyokat.

Mi tortent a szabadulasa utan? Hogyan tudta folytatni papi
szolgalatat?

- Megbelyegzett voltam, sem varosba, sem a fOvarosba nem he
Iyezhettek, a kiskunhalasi tanyakra kerultem. Templomokban nem
tarthattam miset, de az iskolakban igen. Minden gyerek hittanos
volt, a pedag6gusok is ott voltak a miseken, mondvan, hogy vigyaz
nak a gyerekekre. Kesobb Ujpest-Megyerre, Soroksarra, Rakospalo
tara kerultem kaplannak. Bank J6zsef volt akkor a vaci puspbk, aki
aztan Borsosberenybe kuldbtt egy csendes plebaniara. (sodas vi
lag volt, a pal6cok szive-lelke vallasos volt, mindenki jart hittanra.

Minden leptunket figyeltek. Pecelrol egyszer elmentem Turara
meglMogatni egy szinten bbrtbnbol szabadult osztalytarsamat,
megirtam neki, hogy mikor leszek ott. Tura fele menet lattam, hogy
innen-onnan utanam szegodik egy-egy motorbicikli. Turan a pleba
nos sz6lt, hogy az atya nincs ott, elment. Nem bfrta a feszultseget,
fel is orbltek idegileg, par ev mulva infarktust kapott. Tudtam, hogy
figyelnek, barmerre jartam, mindig volt beepitett ember. Volt, aki
meg is mondta, es kert, hogy a jelenleteben ne mondjak olyat, amit
jelentenie kell. Borsosberenyben lakott a szomszedban egy bacsi, a
is megvallotta, hogy ram allitottak. Kerte, hogy itassam mindig Ie,
ha egyutt vagyunk, akkor nem emlekszik majd semmire. Pista bacsi
nagyokat ivott a szilvapalinkamb61.

Tiz evet tbltbttem Borsosberenyben, azutan vallalta a vaci pus
pok, hogy Pestszentl6rincre helyez. Engedelyt kellett volna kern ie,
ha valakit varosba akart helyezni. de a ezt nem tette meg. Ott vol
tam 25 evig, annan hfvott el a Matyas-templomba Erda Peter, aki
akkor ersek volt. Amikor nyugdijba mentem, szinten Erda Peter
javaslatara idejbttem a pestszentlorinci Ibolya utcai kapolnaba, itt
vegzem most a lelkipasztori munkamat.

Thul/ner ZsuzsannalMagyar I<urir
Fot6: Thaler Tamas
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Folytat6dott a bajnoksag 6szi sze
zonja a Gyomaendr6di FC labdarug6i
szamara. A h6napban lejatszott mer
k6zeseken nem termett sok baber a
esapat szamara. Tobb merk6zesen is
batortalanul kezdtek, ezzel lehet6se
get adva az ellenfelnek a jiMkra. Ez
tobb esetben az ellenfeleknel g610k
ban is megmutatkozott, igy hatrany
ban kellett jatszani es ezt leginkabb
mar nem tudtak kiegyenliteni. Diese
retes azonban, hogy hMranyban sem
adjak fel, de ez sok er6t es energiat
emeszt fel, fgy tobb esetben sem si
kerult a pontszerzes. A Korosladany

ellen azonban vesztett allasb61 sem adtak fel, es szep gy6zelmet
arattak. .

Az eddig lejatszott merk6zesek eredmenyei:

2014. okt6ber

Az elsa ajanl6level az eletben a j6 modor.

A ketsegbeeses kacagasanak van egy nema testvere: a lemondas
mosolya.

EIvezni a mllveszetet maga is mllveszet.

Az igazsagos ember az igazsagtalann<ll szemben mindig a rovi
debbet hllZZ<l.

MeItatlan embert ne magasztalj gazdagsaga miatt.

A pihenes irodalom neIhil egyenla a haIallal es az ela ember el-
temetesevel. .

Nem eleg a mLlZsak cs6kja, ha gyomorkorgas zavarja az ihletest.

A szi.i16haza neve mindennel elabbre val6 es meghittebb csenge
sll, hiszen a szi.ila nevenel mi sem meghittebb a vil<lgon.

Az embereknek, ha teljesulne mindaz, amit ldvannak, nem valna
hasznukra.

A "Gydngysorok" gydngyszemeit dsszevcilogatta:
Hanyecz Margit

IfjLlkorodt61 kezdve a bolcsesseget vaIaszd utraval6ul, ez ugyanis
biztosabb minden mas vagyonnal.

leesapott, es a hosszu sarokba vagta a labdat. A folytatasban is
tulnyom6 reszt a hazaiak aka rata ervenyesult, tobbszor sikerult
a gyomaendr6diek vedelme moge kerulniuk, de esak a 30. pere
ben noveltek el6nyuket, egy a ved6kr61 visszapattan6 labdat
vagtak a kapuba. Afelid6 vege el6tt a vendegek el6tt is ad6dott
szepftesi lehet6seg, de a kapus es a ved6k koze benyul6 esatar
emelese nem talalt kaput. Szunet utan hareosabban kezdett a
Gyomaendr6d, az 50.pereben megis vegleg eld61t a talalkoz6,
amikor egy 17 meterr61 elvegzett hazai szabadrugast zudftottak
avendegek kapujaba. Mindent egybevetve teljesen megerde
melt hazai gy6zelem szuletett, a vendegek harom-nulla utan
lelekben mar feladtak a meeeset.

2014.08. 30. Fuzesgyarmati SK - Gyomaendr6di FC 2: 1
G.: Csap6 P.
lfi.: 5: 0 G.: ---

Az els6 fE~lid6ben az eselyesebb hazaiak mar a kezdes utan
nagy nyomas alatt tartottak a vendegek kapujat. Ennek eredme
nye is lett, a ket g61 es a szamos kidolgozott helyzet. Mind emel
lett a gyarmatiak tobbszor alltak a kapussal szemben, egy felid6
alatt eldonthettek volna a merk6zes sorsat az indiszponalt ven- '----------------------
degekkel szemben. A masodik felid6 els6 negyed6rajaban sem
tortent valtozas, a hazaiak uraltak a jiltekot. Ezt kovet6en a ven
degek szamaraazonban eleg volt egy labdaeladas ahhoz, hogy
visszajojjenek a meeesbe. Csap6 esapott Ie egy k6sza labdara es
meg sem alit a hazaiak kapujaig. Nyomban a szepftes utan az
egyenlitesre is megnyflt az alkalmuk a gyomaendr6dieknek, de
zieeerben hibaztak. A sarretiek az utols6 negyed6raban eserek
kel frissitettek, es ennek koszonhet6en sikerult megallftaniuk a
lejtmenetet. Egy 6ran keresztul azt tortent a palyan, amit a ha
zaiak akartak, ekkor azonban volt egy kisebb holtpontjuk, amit
sikerrel atveszeltek es ezzel otthon tartottak a harom pontot.

2014.09.06. Gyomaendr6di FC - Szabadkigy6si SZSC 1: 4
G.: Erd6si Gy.
lfi.: 0: 3 G.: ---

A Szabadkfgy6s a merk6zes legelejen az els6 szepen felepf
tett akei6jab61 megszerezte a vezetest. A tavalyi bajnok ezutan
nem vitte tulzasba a tamadasokat, a hazaiak pedig nem bfrtak
velUk. A felid6 hajrajaban a hazai vedelem hibajat kihasznalva
megduplazta el6nyet a vendegesapat, fgy a szunetre magabiz
tos vezetest szereztek. Szunet utan ket j6 eserenek koszonhet6
en visszajott a meeesbe a Gyomaendr6d, megszerezte a szepft6
galt, s6t az egyenlites is sikerult, de les dmen (ami kiesit veleme
nyes) ervenytelenitettek a g61t. Nem tartott sokaig a hazai orom,
nehany pereeel kes6bb egy kontra vegen Cseke vegleg eldon
totte a talalkoz6t, egy g611al es egy g61passzal. A hazaiakat vitte
a beesulet, de ekkor mar nem volt esely a pontszerzesre. Atakti
kailag erettebb jatekot nyujt6 Szabadkigy6s nem erdemtelenCiI
gyujtotte be a harom pontot.

2014.09.13. Szeghalmi FC - Gyomaendr6di FC 3: 0
G . ---
Iii.: 7: 1 G.: Horvath J.

A harom bajnoki merk6zes 6ta g61keptelen hazai esapatnak
hamar sikerult megtornie a jeget, hiszen mar a talalkoz6 legele
jen megszerezte a vezetest, a vendegek ved6je nem figyelt a ta
lajra es a"bepassza" elakadt egy vizt6esaban, amire a hazai esatar

2014.09.20. Gyomaendr6di FC - Korosladanyi MSK 3: 2
G.: Werle T., Csap6 P.(2)
lfi.: 0: 3 G.: ---

Mindket esapat a biztonsagra torekedett, fgy kisse ese
menytelenul alakult az els6 felid6, melynek derekan egy jogos
buntet6b61 a vendegek szereztek vezetest. Ezt kovet6en is a
Ladany kezdemenyezett tobbet, a hazai kapusnak t6bbszor is
nehez helyzetben kellett tisztazni. A hazaiak nemileg varatlanul
egyenlitettek a 36. pereben, egy kapu ele ivel szabadrugas Werle
ele pattant, a rutinos tamad6 pedig kozelr61 nem hibazott. A
masodik felid6 kozepen is a vendegek szereztek vezetest, a 69.
pereben egy felfvelt szabadtugast Laksteter vett at a tizenhatos
vonalanal, es fordulasb61 szep lovest zuditott a hazai kapuba. Ez
zel ugy tOnt, Ie is tudtak a meeeset a vendegek. A hazigazdak
ellen ben felbatorodtak, egyre tobbszor jutottak el a Ladany
kapujaig. A hajraban pedig jott a meglepetes, de nem erdem
telen fordftas, a fiatal Csapo Peter j6voltab61. EI6bb 20 meterr61
eelzott pontosan, a labda a I<apufat is erintve landolt a hal6ban,
majd a kapus altai elvetett beadast juttatott fejjel a kapuba.
Nem hozott tulsagosan latvanyos esatat a szomszedvari derbi,
inkabb a kuzdelem dominalt, es ebben a hazaiak bizonyultak
eredmenyesebbnek, akik negy sikertelen meees utan jutottal<
ujb61 harom ponthoz.

Fulop Zoltan
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101 hozza illo kerot,
mert szegeny kir6ly
sagba senki sem
akar benosOlni. Erre
a legeny esettintett
egy nagyot a keze
vel es azt mondta,
ha esak ez a baj,
azon konnyen se
grthetOnk.

A kiralyl6ny
amulva kerdez-
te meg, hogy ho-
gyan? ~~~1~~~~

- Egyszeru az na-
gyon, kell szerezni
egy esoda borbo
Iya magot, azt el kell Oltetni, loesolni napjaban hetszer,
az het nap alatt megno es het hetig termest hoz, de
nem am akarmllyet... - Ezzel a legeny odebb alit.

A kiralylany elmeselte az apjanak, aki remenykedni
kezdett, hogy van megoldas a bajukra, Hamar kihirdet
te, hogy aki hoz neki egy espda borbolya magot, aZ"f
gazdagon megjutalmazza, Igy hat sorra nekiindultak
a nagyvilagnak a legenyek. Hoztak is a kOlbnfele ma
gokat, de sajnos hi6ba Oltettek el, nem kelt az ki egyik
sem. A kiraly mar feladta, banatosan Oldogelt a tr6n
teremben, mikor a n6tas kedvu legeny bezorgetett a
vandorbotjaval a nagykapun,

Megkerdezte a kiralyi szarnyseged, hogy kihez van
szereneseje, es mi jaratban van. A legeny azt mondta,
hogy 0 esak a kiralynak hajland6 elmondani jbvetele
eeljat, A kiraly fogadta a tr6nteremben es meghallgat
to a fiu mondanival6jat,

Az rendre elmeselte, hogy hetedhet hataron tulr61
jott, het nap es het ejjel, mert ott terem a esoda bor
bolya, aminek elhozta a magjat, SOrgosen Oltessek el
a kertben, es ha megered, hei" napig minden nap egy
varazsiget kell elmondani a fa toveben, akkor aranyat
terem .. ,

- Hat, ha rgy van, te fiam mert nem Oltetted el?
- Azert kiralyuram, mert esak nemesembernek terem

a fa aranyat,
A kiraly hitt a legenynek. Lett is nagy orome, hrvatta

a leanyat es elmondta neki a j6 hrd. a legenyt persze
nem engedte utjara.

Azt mondta neki:
- No, fiam, ha igazat sz61t61, akkor gazdagga teszlek,

es elnyered a szepseges leanyom, Leon6ra kezet is,
- H6t az bizony j6 Jenne, mert nag)lon megtetszett

nekem a multkor a lanyod, es ha nem kelne ki a eso
do borbolya mag, es nem teremne aranyat, en akkor is
megkernem a kezet, A kir61y brOlt az egyenes beszed
nek,

EIOltette a kiraly nagy lelkesen a magot, loesolta,
6polta, lestek-vart6k, hogy mikor hajt ki. Het nap mul
va a mag kihajtott, es naponta nott 10 em-t, Het het
mulva m6r elkezdett teremni, es a var6zsige hallatan
rengeteg aranyat hullatott a fa ala, Eppen ott Oldo
gelt a legeny a kiralykisasszonnyal, amikor az elso ter
mes megerkezett, Volt am nagy brom, a kiraly vegre
nem volt mar szegeny, nem kellett neki szegyenkeznie
a szomszed sokovae kir61y elott, es a leanya is szerelmes
lett. Ad6val sem kelleH sareolnia a nepet, fgy h6t na
gyon boldog volt,

FelesegOI adta a leanyat a vandorlegenyhez, akik
boldogan eltek, amfg meg nem haltak ... Itt a mese
vege, fussatok el vele! Ha nem hiszitek, menjetek el Ber
geng6ciaba es kerdezzetek meg a kiraly udvartart6
sat, hogy mi is tbrtent a esoda borbolya maggal, ami
nek bo termese elhozta a kir61ysagnak az aranykort.

Benke Maria

esek, versek...

. Egyszer volt, regen volt, talon igaz sem volt, meg az
oregapam meselte, hogy volt egy nagyon kiesi kiraly
sag, ahol a kiraly nagyon j6 ember volt, nem szedett
ad6kat a szegeny emberektOl, ezert hat 0 maga is el
szegenyedett, kiOrOlt a kinestar, Szerette volna ferjhez
adni a lanyat, de nem tudott a keroknek felajanlani
semmit, hiszen a fele kiralysag szokott a hozomanya
lenni a kiralykisasszonynak, de itt most nem volt sem
mi ...

Elkeseredett nagyon a kiraly, es az alattval6knak
paranesba adta, hogy keressenek megoldast a prob
lemajara, Sorra jottek az udvari melt6sagok, ilyen-olyan
javaslatokkal, de egyik sem volt eelravezeto, hogy ho
gyan vagyonosodjon meg a kiraly. Egyszer aztan arra
tevedt egy szegeny vandorlegeny, aki enekelgetett a
palota kertjeben egy fa toveben Oldogelve ...

Felfigyelt ra a kiralylany, nagyon megtetszett neki a
legeny, no meg a n6taja is, ezert megkerdezte kiraly
apja!:

- Edesapam, kiralyi felseged is hallja ezt a szep n6
tat?

- Hallom en lanyom, hallom, de most engem ez nem
erdekel, mert el vagyok nagyon keseredve miattad,
hiszen tudod,., Hogyan adjalak en ferjhez teged hozo-
many nelkOI? .

- Ne busuljon, edesapam - valaszolta a kiralykisasz
szony - j6 nekem itthon, ha portaban maradok, azt sem
banom,

- Nem ugy van az, egyetlen leanyom, az nagy sze
gyen lenne ram nezve, hiszen en vagyok a kileneedik
bergeng6e kiraly! Mit mondanak majd a szomszed ki
ralysagban, a sokovaeok, akik gazdagabbak minden
kine!. Annyi aranyuk, gyemantjuk, dragakbvOk van,
hogy hetekig sem tudjak a kinestarnokaik megszamol
ni. Kepzeld leanyom, mit beszelnenek r6lunk, ha meg
tudnak, hogy semmink sines, elszegenyedtOnk, mar
majqnem elsrrta magat szegeny j6 kiraly,
. - Edesapam, kerem, engedje meg, hogy lemenjek
ahhoz a legenyhez, es meghallgassam kozelebbrol az
eneket,

- Menj leanyom, nem banom - sz61t a kiraly, szomo
rusagba burkol6zva,

A lany egy vallkendot terrtett a nyakaba, es vida
man lement a vandorlegenyhez. Mellekuporodott es
hallgatta, amint szepen, szrvhez sz616an enekelgetett.

Megsz6lrtotta:
- Te vandorlegeny, mi az a szep n6ta, omit enekelsz?
- Azt az en j6 anyam tanrtotta nekem, mikor kiesi vol-

tam,
- Szeretnem megtanulni, megtanrtod nekem?
- Meg hat, esak nagyon szomjas vagyok, hoznal ne-

kem egy kis vizet?
- szrvesen - valaszolt a kiralylany, es mar el is szaladt

egy nagy kors6 friss forrasvrzert.
A legeny miutan kiitta a kors6t, megtorolte a szajat to

vabb enekelt, cifrazta a refrent, a kiralylany olvadozott
a gyonyorusegtol, annyira tetszett neki, majd egyOtt is
tudtak mar enekelni, A vandor megkerdezte, hogy mi
vel telnek a napjai a lanynak, aki szomoruan elmondta,
hogy szegeny j6 apja mindenkinek esak adott, vamot,
ad6t meg nem szedett, es elfogyott a vagyona, kiOrOlt
a kinestar, most meg el van keseredve, hogy nem ta-

A csoda borbolya magja

2014.okt6ber
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Oktober

Mexik6i tortilla

Omlettet (vagy vastagabb palacsintat) sOtonk. Parizsit csikokra vagunk,
zsfrban pirosra sOtjOk, majd teszOnk hozza szeletelt gombat, paradicsompOret,
(esetleg fokhagymat), sot, borsot es fed6 alatt nehany percig paroljuk. Evvel a
suru toltelekkel tbltjUk az omlettet, felbe hajtva, sajttal megszorva talaljuk.

Seidl Ambrus

FENVO FORESzARU
deszkak, aSB lapok, lecek, kerfteslecek, pal16k,

szeg6lecek, gerendak, lamberia

TOZIFA
bukk, t6lgy, akac, akacfaoszlop

KAPUFA BT. Gyomaendr6d, II. ker. 467.
06170 513-95-14

A kondqrosi uton, a vasarter utan

METAL STOP
KEREKPARES

SZERELVENY UZLET
Kerekpar forgalmaz6 markabolt es szerviz

- Tornad6 elektromos kerekparok,
- gazkesziilekek, kazanok, radiatorok,

csovek, szerelvenyek. S"
hlitoszekrenyek, fagyaszt61adak, mos6gepek, '
haztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 elektronika, "
szegek, csavarok, zarak, lakatok,
fiirdokadak, mosd6k, csaptelepek, mosojlat6k ' ,
JUliust61 kedvezo aron ZARTSZELVENYEK" "
TERHALOK, Es6cSATORNAK is kaphat6k! "

GYOMAENDR6D, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386-909
Hitellehetoseg! Minden kerekparhoz ertekes ajandekot adunk!

Htizhozjon a fodrasz!
Szeretettel varom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes koru noi-, ferfi es
gyermek-fodraszatomban.

Igeny szerint hdzhoz is megyek! Hetvegeken is!

Ldtk6czkLne Erdos Magdo)na
GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06170/312-5037

Minden feHileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes korii
felujitasat, elkepzelesei szel'int!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a lehetii
legjobb minoseg eterese a legmegfizethetobb aron!

NYEL'1STlIDIO

A felmeresiink, ami az ircisos arajanlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

festes, mazolas, tapetazas
homlokzatszigeteles, h6szigeteI6 rendszerek

- gipszkarton falak, aImennyezetek, el6tetfalak, boltivek
rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok
laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas '

- fi.ird6k, konyhak burkolasa, k6muves munkak
tet6terek beepitese, szigetelese
nyilaszar6k, ajt6k, ablakok csereje

- bontas. siU elszallitas
- vizes falak szigeteJese
- hazak kiils6 homlokzatanak szigetelese, szinezese
- hidegburkolas (csempe, jar6lap, marvany, granit lerakasa,
- ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, lin6leum, szalagparketta, laminatt

parketta,
- padl6sz6nyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
- allvanyozas, allvanyok berbeadasa (guru/6s, homlokzati)

LATK6cZKI LAsZL6. TeIefon: 06/70/381-4227

SzAMfroGEP KEZElO TANFOlYAM

nem clab vizlqazallnab!
A tanlolyam anyaga meglelel az ECOL vizsga anyaganalr.

Szovegsze:rhcsztes, t6bl(u:atJtczch~$, oper6d6s re:ndfzereh, IT •
60 ora, 10 HEY, hot; Ix 6 ora, 2x 3.
llombatonbent, vagy munba utan
hlimatizaltterem, gopot blztolitunh!
indul jelenthezo,tol filggoen, 600Ft/a.

Erd: Inlo@internyelu,tudio.hu; 20/436-0699,20/2297022

Csoportos nyelvtClnfolyam nem indul a nyaron!
Kellemel vab6ci6t,;6 pihenelt bivanunb!

Inter Nyelustudi6, Gyomaendrod,Kossllth lit Ill. H· P: 15-18 oraiq

e-mail: info@inlernyelvlludio.hu.inlernyelvltudio@qmail.com

..---)'\",..--. Ir I .... j

\l.. I GO
'''-.j I ~(L -. I
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VARJO ZOLTAN kondorosi. korabban
hunyai lakos. hOSSZU.Sldyos betegseg utan
52 eves koraban az Egi Hazaba koltozott.
Temetese szeptember 2-an Kondoroson
volt. gyaszoljak: felesege. lanyai es a csalad.

Az endr6di katoliklls temet6k takaritasat,
karbantartasat tamogathatjak adomanyok
felajanhlsaval:

Keszpenzbefizetes az endr6di J?lebani<\n
hivatali id6ben (munkanapokon 8-12). vagy az
Endr6di Szent Imre Egyhazkozsegert Kozhasz
nil AJapitvany szamlaj,ha befizetessel vagy at
utalassal. Szamlaszamllnk: 53200015-10003231
Endr6d es Videke Takarekszovetkezet.

Elso osztalyosok 1961-62-es tanevben. Endrod.
Nagylany iskola. Tanit6 Ricsei Balazsne.

Mely fajdalommal tudatjuk, hogy EDESAPANK

DUD IHilLY
(Endr6d, 1923. februar 16.)

2014. augusztus 17-en, eletenek 92. eveben elhunyt.
Felejthetetlen halottunk hamvait

2014. szeptember 6-an, a11.00 6rakor kezd6d6
gyaszmiset kovet6en a Rakoskereszturi

Szent Pal Templom Altemplomaban (XVII. Lazar Deak utca 13/a)
helyezzuk orok nyugalomra.

Kegyeletuket kerjuk egy-egy szal viraggal kifejezni.
DRAGA EMLEKE SZfVUNKBEN EL!

Taviratdm: Forgacs Tiborne
1171 Budapest, Regelo utca 9.

FARKAS ANTAL. gyomaendrodi la
kos. 91 eves koniban 2014. szeptember 18
an. Egyhazunk Szentsegeivel megerositve
adta vissza lelket TeremtOjenek. Gyaszol
jak csaladtagjai. szerettei. Isten adjon neki
orok nyugalmat es boldog feltamadast.

Dr. KELEMEN ZOLTANNE szul.:
ASZODI MARIA gyomaendrodi lakos 87
eves koraban. tavozott szerettei korebol.
Gyaszolja a csalad. rokonok es ismerosok.
Pihenese legyen csendes. emleke aJdott.

AKIK AZ OROKKEVALOSAGBA KOLTOZTEK

Hfradasunkban csak azokr61 emlekeziink
meg. akiknek kozlesehez a hozzatartoz6k hozza

jarultak!
Bekesseg hal6 poraikOri.
fog~dja be oket az Or
az 6 orsz<igaba:
Az Orok Vilagossag
ragyogjon felettlik!
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Az elsosok vidam versekkel koszontOtlek a tanevet

Koloh Laszl6 5. a

A tanevnyit6 iinnepsegen jelen volt Dank6 Bela,
varosunk orszaggyUlesi kepvise16je

A dfjMad6 unnepseg 2014. szeptember 13-an volt Budapesten,
a K6r6si Csoma Sandor K6banyai Kulturalis K6zpontban. A gyerekek
es feln6ttek altai irt mesekb61 szineszek olvastak fel, jMszottak el ne
hanyat. Ezutan kerult sor a dfjak atadasara, majd at lehetett venni az
el6re megrendelt, korlatozott szamban kiadott mesekonyvet.

Orulok, hogy ilyen j61 sikerult az els6 mesem. Lehet, hogy jov6re
is megpr6balom!

Az iskolai eletr61 tovabbi informaci6kat es kepeket talalnak az
iskola honlapjan: www.rozsahegyiiskola.hu

Oszi tura

Diakonkormanyzatunk els6 programja, az 6szi tura szeptem
ber 4-en kerult megrendezesre. Az als6s nevel6k kellemes setaval
egybekotott programokat szerveztek osztalyaiknak. Voltak, akik a
seta vegen ji\tsz6teren t61t6ttek a delel6ttot, voltak akik masz6falon
ugyeskedtek, es volt aki a Tajhazban pr6balkozott finom suteme
nyek keszitesevel. A fels6s osztalyaink ismet megcsodalhattak arte
runk kulonleges szepseget, es ezen felul izgalmas akadalyversenyen
pr6balhattak ki magukat, hat allomason c\thaladva. Szebbnel-szebb
menetlevelekkel es buzdft6 csatakialtasokkal keszultek a csapatok
a megmerettetesre. Feladatok sora varta 6ket: ugyessegi labdajc\te
kok, celba rugas es dobas, talal6s kerdesek, mem6ria pr6ba, terme
szetvedelmi es ismere)'f teszt, mocsarjaras es nem utols6 sorban egy
igaz; er6t pr6bal6 akadalypalya. Minden csapat 5zepen teljesftette
az akadalyversenyt es a megszerzett pontok alapjan oklevelben es
jutalomban reszesLiit.

A legjobb csapatnak jar6 dmet 5-6. osztalyosok k6zul az 5. a,
7-8. osztalyosok kozul pedig a 8.a osztaly szerezte meg igen magas
pontszamokkal.

EI"r!I....,..,,,......-"'!'"'O--.....,.,.,,,.,....-----------,

Irtam egy meset.. o

Az akadillypalya feladatait hallgatjak a nyolcadikosok

A t6rtenet meg a tavasszal kezd6d6tt ...
IIdik6 neni hivta fel az osztaly figyelmet egy mesefr6 versenyre.

A dme: Az en mesem. Erre a palyazatra keszftettem el A het pr6ba
dmu meset, amit el lehetett olvasni Az en mesem honlapjan. Sza
vazni lehetett a legjobb mesere. Nagyon sok szavazatot gyujtottem,
ezert az altalam Irt mese nemcsak bekerult a mesekonyvbe, de ko
z6nsegdfjas is lett!

Mindenkinek kosz6nom, aki az en mesemre szavazott!
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(I A Szent Gelhirt Katolikus Altalanos Iskola, Gimnazium es Kollegium oldala

Sarkanyhaj6zni voltunk

A 2014-15-os tanev elsa hete
egy remek programmal indult is
kolankban.

SflrkanyhaJozni voltunk a
Kc>ROS KAJAK SPORTEGYESU·
LETNE:L. Mivel iskolankhoz kozel
van a sportegyesUlet telepe, az
egyik delutan kisetaltunk a Fuz
fas-zugba, ahol kipr6balhattuk a
sarkanyhaj6zast. tn voltam a csa
pat dobosa, ami szamomra nagy
elmeny volt.

Nagyon j61 ereztUk magunkat.
Szeret6 Alma 3. o.
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Gyomaendrod, Fo tit 15.
Tel fan: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

• viroghogymak, r6zsalovek (Iulipanok,
jacinlok, nilrciszokl

• virilgfOldek, viruglapok, muanyog
virilgcserepek

• kondoll6k, szenes kalyhok, kalyhocsovek
r----------,. demizsonok, muo. konnok, muo. hord6k

• lokor6ronyvok, f61iilk, p.p. zsokok,
rosche zsakok

• dr61hol6k, roschel hol6k, kolozii dr610k,
spargok

• gumicsizmak, esiiruhak, vediikeszlyuk
• szegek, csovorok, Reisser csovorok
• fejszek, bollak, fiJreszek, keziszerszilmok
• festekek, elselek zsakos llnyugok
• cefres hord6k, cefredoral6k, segedonyogok
• ragcsol6irl6k, csopdok, rogoszl6k
• kisollol eledelek, kiegesziliik

Varom vii nrlolmntl

FARKAS MATE

20
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A Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskola, Gimnazium es Kollegium hirei

Iskolank ved6szentje tiszteletere rendezett Szent Gellert-napon, me
Iyet 2014. szeptember 29-en rendeztUnk meg, unnepi miset celebralt
Czank Gabor plebanos es Ivanyi Laszl6 tiszteletbeli kanonok ministrans
tanul6ink kozremukodesevel. A szentmise utan a 10. A osztalyos tanul6k
megemlekezese kovetkezett Bernathne Butsi Erika tanarn6 keszftette fel
6ket a vertanuhalalt halt Szent Gellert puspokr61, iskolank nevad6jar61.

Oktober 6-i megemlekezes
Minden evben iskolai keretek kozott emlekezunk meg az 1848/49-es

szabadsagharc honvedtabornokair61 es az els6 fUggetlen felel6s magyar
miniszterium elnoker61, gr6f Batthyany Lajosr61, akiket 1849. okt6ber 6-an
Aradon es Pesten vegeztek ki. Ebben a tanevben a 10. A osztalyos tanul6k
kozremukodesevel emlekeztUnk, felkeszltojuk Malatinszky Zita tanarno. Szenvedelybetegsegekrol tabuk nelkiil

Gimnazlumi reszleg

munkajanak koszonhet6en folytat6dik iskolankban a kozossegi vitakultu
ra fejlesztese, az iden Szolj Bele! - Kozossegi vita - Vitozo kozossegek dmmel.
Iskolank ezzel disputas bazisiskolava valt, olyan szellemi muhellye, ahol
a terseg disputa illetve kozossegi vita irant erdekl6d6 tanarai, ifjusaggal
foglalkoz6 szakernberei akar tovabbkepzeseken is reszt vehetnek. A prog
ram a korabbi evekhez hasonl6an az Eur6pai Uni6 tamogatasaval, a DIA
szervezeseben zajlik. Az orszagban hat ilyen kozpont jott letre ebben a
tanevben: a pecsi Le6wey Klara Gimnazium, Budapesten az Apaczai Csere
Janos Gyakorl6gimnazium es a Bornemisza Peter Gimnazium, a miskolci
Fenyi Gyula Jezsuita Girnnazium, a szegedi Radn6ti Mikl6s Kiserleti Gim
nazium es iskolank.

Disputasaink onkentes tevekenyseget is folytatnak, ennek kereteben
ujitottak fel az udvari padokat.

Szent Gellert-nap

KollE!giumi Golyaavato

Hagyomanyainknak megfeleloen iden is megrendeztiik kollegi
umi golyaavatonkat. Kilencedikes golyaink szamara a vegzos kolle
gistak vidam feladatokkal kesziiltek. Ahhoz, hogy "igazi" gimisekke
valjanak, hatra van meg szamukra is az altalanos avatas, melyet go
Iyahet kereteben 2014. oktober 20-22. kozott rendeziink meg isko
lankban.

Iskolank fontosnak tartja a prevenci6t, kulonos tekintettel a szenve
delybetegsegekre. Diakjaink ezert vettek reszt a 2014. okt6ber 1-jen meg
tartott "Mindennapi fUggosegeink" dmu el6adason, melyet a Kis Balint
Altalanos Iskola szervezett. Dr. Zacher Gabor toxikol6gus foorvos a legki
sebbek szamara is ertheto formaban rnutatta be a napjainkban problernat
okoz6 szamft6gep, mobiltelefon es a kemiai szerek altai kivaltott szenve
delybetegsegeket es ezek viselkedesunkre gyakorolt hatasait. A szerve
z6knek ezuttal is koszonjuk a lehetoseget.

Kner-sirok gondozasa Debreceni Egyetem

Iskolank mar tObb eve tevekenyen kozremukodik a gyomai temet6
ben talalhat6 Kner-sirok gondozasaban. Ebben a tanevben Varsanyi Gyula
tanar ur vezetesevel negy tanul6 vett reszt a munkalatokban: Kozma Vivi
en 9.B, Valuska Tamas 10. A, Magyari Attila 11. B es Galambos Akos 12. A
osztalyos tanul6k. Diakjaink ezt a tevekenyseget az iskolai kozossegi s2Ol
galat kereteben vegeztek.

Disputasok akci6ban
Az iskolankban mukod6 Kner Imre Disputakor eredmenyeinek es

2014. okt6ber 2-an a Debreceni Egyetem iskolankban tartott taje
koztat6 eloadast a fels60ktatas es az egyetem jelenlegi helyzeter61, ezal
tal betekintest nyerhettunk az egyetemen jov6re indul6 kepzesekbe. Az
egyetemet Dr. Bartha Elek rektorhelyettes ur mutatta be, Dr. Forisek PE>ter
dE>kanhelyettes a bolcseszkarr61 es az ujonnan indul6 vallasturisztikai kep
zesr61 beszelt, Dr. Denes Zoltan pedig a szakkollegiumokjelentoseget tag
lalta. Ezen a napon kerult sor iskolankban a yaros es a Debreceni Egyetem
kozott egy egyuttmukodesi megallapodas alafrasara is, mely az ujonnan
megalakult Kallai Ferenc NepfOlskola kapcsan jott letre.

Dr. Bartha Elek reklnrltelyetles
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hogy megalakult az uj a Kepviselo-testiilet okt6ber 23-an

Megalakult Hunyan az uj Kepviselo-testlilet

Okt6ber 22-en Hunyan is megalakult az uj KepviseI6-tesWlet.
PeMnyi Szilcirdne a regi-uj polgarmester, Kiszely Imre alpolgarmester,

Hegedus Roland kepvisel6, Pintar Laszl6 kepvisel6 es Varkonyi Zsigmondne
kepvisel6 alkotjak az uj tesWletet, ot evre.

Az eskiiMtel utan a Petenyi Szilard
ne polgarmester asszony ismertette az
elkovetkezend6 id6kre elkepzeleseit.

Az alabbiakban - az onkormany
zatokr61 sz616 torvenynek is megfe
lel6en - az onkormanyzati ellatasi
teruletek, i1letve feladatok szerint
csoportosftva ismertetem a kovet
kez6 ot evre vonatkoz6 elkepzelese
imet:

1. Kepviselo-testUieti munka
A kor kihfvasai a testUleti mun

kara is hatassal vannak. 2013. januar
H61 Kozos Hivatalt mukodtetlink
Gyomaendr6d varosaval. Sok minde-

Petenyi Szilardne polgarmester nen valtoztatni kellett. Uj jegyz6kkel,
uj munkatarsakkal kell egyutt dol
gozni. A Kepvisel6-testliletben 1 f6

valtozas tOrtent. A hatekony kepvisel6i munka erdekeben: javasolom a
Kepviselo-testliletnek, ahogy az elmult ciklusban is tettlik, politikat61
mentesen a telepulesunk fejleszteseert dolgozzunk mindannyian. Szuk
segesnek tartoma helyi civil szervezetek, vallalkoz6k dontes-el6keszit6
folyamatba val6 fokozottabb bevonasat, tamogatasuk biztosftasa mel
lett. Talan nekunk is tobbet kellene a civilekkel tor6dni.

2. EgeszsegUgyi es szocialis ellatasok teren kiemelt feladataink:
A meglev6 egeszsegugyi ellatasokat tovabbra is biztosftani kell.

Fontos lesz a nyugdfjba vonul6 haziorvos helyettesftesenek megoldasa.
A kulonboz6 szur6programok rendszeresebbe tetele, idehozasa, amire
csak lehetoseg van, hogy ne kelljen az id6seknek elutazni, id6pontra
varni. A teruleti szakrendelobe a betegek beszallftatasa, ennek fedeze
tet a koltsegvetesben tovabbra is biztositani. Szocialis ellatasi feladatok
kozott fontosnak tartom: az id6sek, nyugdfjasok szabadid6 eltoltesi le
het6segeinek kiszelesiteset az Id6sek Klubja keretein belul, a val6ban
raszorultakkal val6 fokozottabb gondoskodas. Id6sek Klubja es .hazi se
gftsegnyujtas, valamint szocialis etkeztetes hatekony es takarekos mu
kodteteset a min6segbiztosftas jegyeben.

3. A neveles-oktatas terUlete
Kiemelten fontosnak tartom, hogy gyermekeink a jov6ben is hely

ben jarjanak 6vodaba, illetve az iskolaskoru gyerekek utaztatasanak biz
tositasa. Emellett fOl'\tos feladat a mindenkori jogszabalyi el6irasoknak
val6 alland6 megfeleles. Teendoink: tovabbra is tarsulasban muk6dtetni
az intezmenyeket a hatekonysag jegyeben.

4. Onkormanyzat mukodese
Legfontosabb eel: a lakossag minel teljesebb koru magas szin

tu, korrekt, udvarias kiszolgalasa. A Kozos Hivatal fele keres, hogy
a jegyzo, vagy aljegyzo hetente 1 napot a hivatalban tolthessen,
hogy kozvetlen kapesolata legyen az itt elokkel. Igenyli a lakossclg
a jegyzo jelenletet. Ennek erdekeben a teend6ink: a jegyzo munka
rendjenek modosftasa. A hivatali munkatarsak naprakesz ismerete
inek biztosftasa (szakmai rendezvenyeken, tanfolyamokon torteno
reszvetellel). A lehetoseghez kepest tovabbra is megtartani azt, hogy az
emberek helyben intezhessek ugyeiket. (Tehat, anyagi fedezet biztosfta
sa a koltsegvetesben.) A hivatal es a lakossag kozotti informaci6aramlas
fejlesztese internet alapon.

5. Muvelodes es kultura, sport
A muvel6des es kultura teren feladataink: szinvonalas telepulesi ren

dezvenyek szervezese (Falunap, Szureti bal, Nemzeti unnepeink,jeles na
pok megunneplese) A Mozg6konyvtar tovabbi mukodtetese. A Falumu
zeum tamogatasa, ahol bemutatasra kerulhet telepulesunk tOrtenelme,
nepi ertekeink, hagyomanyaink. Nyugdijas szinjatsz6 korunk, dalkorunk
tamogatasa.

. 6. A sportfeladataink:
Sportpalya rend ben tartasa, Szabadid6 kozpont funkci6janak meg

valtoztatasa, szallashely kialakftasa palyazat segitsegevel rendbe hozasa,
sportolasi lehet6seg b6vftese. Lovas palya kialakitasa, a tenisz, kosarlab
da, kezilabdapalya felujitasa palyazat segitsegevel. Jatsz6ter, pihen6park
rendben tartasa.

7. Kornyezetvedelem
Ezen a teruleten megoldasra var6 feladataink: a szemettelep

rekultivalasa, egeszseges iv6viz biztosftasa. Minden csaladi haz illetve
lak6epUiet szennyvizcsatornara torten6 csat- ji I t tel 4 Id I
lakoztatasa, ha lesz ra lehet6seg. 0 y a sa. 0 a 011

523510 Ft
78 530 Ft

183230 Ft
27485 Ft

Polgarmester havi illetmeny:
Koltsegterites:

Alpolgarmester havi tiszteletdij:
Koltsegterites:

Varfi Andras
onkormanyzati kepvise16

,

Okt6ber 23-an tartotta ala
kul6 iileset az ot evre megva
lasztott kepviselotestiilet. Az
uj polgarmester altai vezetett
iilesen 12 napirendi pont keriilt
targyalasra. Legeloszor a He
lyi Valasztasi Bizottsag elnoke
szamolt be a vaIasztas ered
menyerol, fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy este fel tiz
utan nehany perccel mar a pol
garmester es a testiileti tagok
szemelye ismert volt. Jellemzo
varosunkban, hogya valaszta
sok mindig rendben zajlanak,
koszonheto ez a korrekt eloke-

Toldi Balazs polgarmester szitesnek es a hivatali munka
magas szakmai szinvonalanak.

A megvMasztott tisztsegviselok: Toldi Balazs polgarmester, 1. vk.
G6zan Sandor, 2. vk. Nagyne Perjes Anik6, 3. vk. Agostonne Far
kas Maria, 4. vk. Beres Janos, 5. vk. Hornok Erno, 6. vk. Farkas Zol
tanne, 7. Vk. Poharelec Laszl6, 8. vk. Betk6 J6zsef kepviselok. Lis
tar61 szerzettmandatumot Fiilop Istvan MSZP, Dr. Timar Gyongyi
KDNP es Varfi Andras Fidesz. Mivel Dr. Timar Gyongyi nyilatko
zott, hogy nem kivan kepviselo lenni, ezert a megbizast Leh6czkine
Timar Iren vehette at.

A Kepviselo-testiilet es a polgarmester eskiitetelet kovetoen a
polgarmester programjanllk ismertetesere keriilt SOl'. Majd megva
lasztottak az alpolgarmestert Leh6czkine Timar In~n szemelyeben,
aki azutan letette az eskiit. Szavazott a testiilet a polgarmester illet
menyerol es koltsegteriteserol, valamint az alpolgarmester tiszte
letdijar61 es koltsegteriteserol.

Azalakul6 iilesen egy bizottsag megvalasztasara keriilt SOl',

mely nelkiilozhetetlen mar a kezdetektol, ez az Dgyrendi, Oktatasi,
Kulturalis es Eselyegyenlosegi Bizottsag. A javaslat elfogadasat ko
vetoen a bizottsag elnoke: Agostonne Farkas Maria, tagjai: Farkas
Zoltlnne, Poharelec Laszl6 es Varfi Andras.

A kepviselok tajekoztatast kaptak az osszeferhetetlensegi, mel
tatlansagi esetekrol es a vagyonnyilatkozatteteli kotelezettsegrol.
Az osszeferhetetlenseg fogalma reg6ta ismert, es azonkormany
zati torveny leirja az eseteket es a kepviselOknek megvalasztasuk
utan 30 nap all rendelkezesre annak feloldasa. A meltatlansag egy
uj jogintezmeny, lenyege, hogy tiszta emberek lehessenek kepvi
selok. Peldaul nem tolthet be kepviseloi helyet az, akit szandekos
buncselekmeny miatt eliteltek, vagy az ,mammal, onkormanyzattal
szemben koztartozasa van. Egy uj testiiletnek mindenkeppen feWI
kell vizsgalni a Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatot, errol is don
tottek a kepviselok. A lekoszono polgarmesternek a torveny szerint
3 h6nap vegkielegites jar, melyr61 a tajekoztatast .szinten elfogad
tak. 2014. okt6ber 18-an megtortent a lekoszonoes az lij polgar
mester kozott a munkakor atadas-atvetel. Dr. Csorba Csaba jegyzo
tajel<oztatast adott r6la, hogy a kormanyhivatal kepvisel6i, iigyved
es a hivatal kepvisel6i jelenleteben ez is rendben megtortent.

Az iinnepi tiles a Sz6zat eleneklesev~1 zarult.
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Hirek innen-onnan es hazunk tajar6l
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Hatvan eve
1954. okt6ber 12-en eskiidtek egymasnak orok hUseget

Bula Janos es David Terezia
a hunyai Szent Laszlo katolikus templomban.

Fogadalmukat megtartottak j6ban, rosszban, egeszsegben,
betegsegben.

Szeretettel es haJaval koszonti most 6ket
ket gyermekiik, Terez es Zoltan,
unokaik, Terez, Laszlo, Zoltan

es ket dedunokajuk, Leda es a kicsi Oliver.

Gyomaendr6don Uzemorvosi (foglalkozas-egeszsegiigyi el
latast)vallalok! Rendeles helye: Gyoma Rende16intezet Rendeles
ideje: Szerdarikent 8-12 oraig. El6zetes bejelentkezes: 30/9850
816-os telefonszamon szlikseges. Dr. Hunya SaroHa foglalko
zas-egeszsegiigyi szakorvos

Vasarteri Ltp-en _egyszobas foldszinti lakas ELADO!! Ar
megegyezes szerint! Erd.: 06-20/376-4567

MEGHIVO

Tisztelettel meghivjllk Ont, csaladjat es ismer6seit
a Gyomaendr6di Szinfolt Mazsorett Csoport

20. Jubilellmi Mazsorett
Gal<\jara

2014. november 8-an 17
orakor

a Katona Jozsef M{ivel6desi
Kozpontba.

A m{isorban kozremuko
dik az egyi.ittes valamennyi

tancosa: Mini mazsorett
Margareta, Szinfolt.

A bemutato utan a Koros
etteremben

20 6ratol vacsora, zene, tanc,
tombola.

Jatszik: a LlIstyik duo.

Elerhet6seg: e-mail: info@mazsorett.hu tel.: 06-30-374-7152

Megalakult az uj hunyai Kepviselo-testUlet
Folytatds a 3. aldalrol

A kozsegi Kornyezetvedelmi Programban megfogalrhazott celki
tUzesek megval6sitasa

8. TelepulesuzemelteMs teruleten feladataink:
Az altalunk epittetett szilard burko/atu utcak burkolatanak katyu

zasa. A Liget utca szilard burkolattal val6 ellatasa. A bel- es kulteruleti
utak folyamatos karbantartasa, a meglev6 aszfaltos utak felujitasa.
Jardak felujitasa. Ravataloz6 es kornyezetenek parkosftasa, fasitasa
rendben tartasa, fedett tel' epitese a ravataloz6 el6tt. Uj urnafal epite
se. Napkollektor park epitese a kozvilagitas koltsegeinek csokkentese
erdekeben. A liget kozvilagftasanak megoldasa.

9. Telekommunikaci6
Interaktiv, el6 telepulesi honlap tovabbi mukodtetese. Jelen/eg

Megyeri Laszl6 aljegyz6 gondoskodik a honlapunk naprakesz mukod
teteser61. Ezuton is koszonjuk neki.

10.lfjusag
Az ifjusaggal val6 torodes - mondhatni - fejl6desUnk masik zalo

gao Szeretnem, ha aktivabban reszt vennenek a telepules e/eteben.
Teend6ink e teren: a fiatalok elet- es kozossegi terenek miner telje
sebb biztositasa. Az ifjusag bevonasa az oket erint6 dontes el6keszito
folyamataba. A fels60ktatasi intezmenyekben tovabbtanul6k, szocia
lisan raszorul6k tamogatasa a Bursa Hungarica osztondijrendszeren
keresztOl

11.ldegenforgalom
E terUieten egyre nagyobb lehet6segek kinalkoznak a kistele

pulesek szamara. A lehetseges feladataink: a telepules arculatanak,
kullemenek javitasa a turisztikai vonzas fokozasa erdekeben. Telepu
leskozpont, mellekutcak parkositasa, viragositasa. Testver telepulesi
kapcsolat kialakitasa.

12. Valla Ikozasfej lesztes
Munkahelyteremtes es az elheto telepllles megteremtese celjab6/

kiemelt feladatnak tartom: vallalkoz6barat kornyezet kialakitasa. Bel
56 (telepulesi) kereskedelem vedelme (ha lehetseges). Iparuzesi ad6
szinten tartasat. Mindenki szamara egyenlo vallalkoz6i feltetelek biz
tositasat. Munkahelyteremtes lehetosegek szerinti el6segiteset (pI.:
tavmunka lehetosegeinek felkutatasal. A Gyomaendrodi Munkaugyi
Kozpont kinalta lehetosegek elfogadasa, a kozmunka program foly
tatasa

13. Vagyongazdalkodas
Az onkormanyzat vagyonanak megorzese, gyarapftasa. A kul

teruleti utak ujra merese, kimerese (az utak egy resze "elfogyott'; pl.
elszantottak). Meglev6 ingatlanjaink allaganak megorzese, esetleg
felujitasa, ertelmes cel erdekeben hasznositasa.

Az 5 evvel korabban ertekesitett, de a beepitesi kotelezettse
get nem teljesitett telektulajdonosoktol az epitesi telkek vissza
vasarlasa, majd uj feltetelekkel torte no ertekesitese.

Dobos Lajos es Klinghammer Miklos lljratemetese

Augusztus 19-en estefele egy bens6seges esemeny volt a
Szarvasvegi temetoben: Dobos Lajos endr6di esperes-pleba
nos (1847-1889) es Klinghammer Mikl6s szarv?si segedlel
kesz (1889-1918) lljratemetese. Mindketten az Oszarvasvegi
lezal1 temetoben nyugodtak. 1gen eJburjanzott, megkoze
Iithetetlen helyen, [gy exhumaltuk maradvanyaikat, es a
szarvasvegi temetoben, kozel a temetoi feszUJethez, ujrate
mettlik oketo Az lljratemetesi szertal1ast Msgr. Szurovecz Vin
ce fOes peres, bekesszentandrasi p](~banos vegezte, Ft. Czank
Gabor gyomaendrodi plebanos es Ft. Ivanyi Laszl6 tb. kano
nok, hunyai plebanos kozremGkodesevel. Foesperes ur szent
beszedeben aprolekosan bemutatta a ket lelkipasztol1, korabeli
fdljegyzesek es plispoki korlevelek felhasznalasaval. Bar nagy
meghirdetest nem kerekftettUnk, megis szep szammal megje
l~ntek a hfvek is az lljratemetesen, es az atyak siljara koszol'llt,
vlragokat helyezek, sot, par nap mlliva ismeretlen kezek virag
tovekkel be is liltettek a sirt. lsten fizesse nekik!

Remeljuk, iJy m6don nyughelyUk meg egy j6 ideig fenruna
rad koz1On1<:, es eml6keze1Onkben, imadsagunkban megorizztik
oketo (Kep: /7. oldal)

Czank Gabor
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uj kenyer lze, lepergo konny soja,
orom-kacagas, lclki I(aba-ko...
Isten aIdjonl Te legy vegso a1munk,
s ivadekainkba szebb Jovo!

Tlmar Mate

~n
•ue UttlU
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SzUlofold: l3o!cso, majd koporso!
Sarkcsillag a negy egldj felol!
Anyanyelved billyogkent jeloll
Te vagy a leli ho s a tavaszi zo/d,

Vaszk6 Andras
Ojsagunk egyik alapft6ja

(1925-2014)

"Az igaz ember utja, mint a hajna/ pirkadasa, egyre vi/agosabb,
mfg fenyes nap nem /esz." Pe/d 4.78

Csudabalfm szGletett, 1925.
junius 8-an. Gyoman keresztel
tE~k, mert Gyomahoz tartozott
Csudabala, ezert a hivatalos ok
manyokban Gyoma a szGletesi
helye. .

SzGlei: Vaszk6 Andras es Fic
zere Katalin volt.

Edesapja elso hazassagab61,
melyet Ivanyi Mariaval k6t6tt,
negy arva gyermek maradt.
Ambrus, Ilona, Maria, Geza. A
masodikb61 harman: Laszl6,
Iren, Andras es Artur, al<i egy
eves koraban meghalt.

A negy gyereket a masodil<
asszony edesanyakent nevelte.

Az arval< is "edesanyamnak" sz61ftottak a mostohat. Ennek a
csaladnal< ket edesanyja volt. Mindketto ,tiszta, j6 es szent volt.

Csudabalan laktalc A het gyermeket Edesapjuk nagyon val
lasosan nevelte.

A balai iskola allami isl<ola volt. Mindenl<i gyakorolta a sajat
vallasat. Szinte mindenl<i endrodi volt. Betlehemest jartak, volt
Haroml<iraly-jaras. Sok endrodi nepszokast, imadsagot ismer
tek. Az isl<olaban volt I<atolikus, reformatus hittan is. Csernai
Geza gyomai plebanos tanftotta a katolikus hittant, mfg Repasi
tiszteletes a reformatust. A gyerekek ott Oltek mindnyajan,
mind a I<ettonel< az 6rajan, mert masfel tanterem volt.

A vallasos elet benne volt a szOlokben, gyerekekben. Ott
hon is volt esti ima, reggeli ima, eves elotti ima es eves utfmi
ima Is. Ezt magukl<al vittel< mind a heten.

Ezeken a tanyakon mindenOtt vallasos, hazat szereto es Is
tent tisztelo emberel< lal<tak.

A csudabalai iskolab61 a szeghalmi gimnaziumba ment. Ak
kor mar nem volt Szeghalom erettsegiztetes, ezert Gyulara I<el
lett mennie, mert mar fel volt borulva a rend.

Erettsegi utan Pestre ment, a Pazmany Peter Egyetem jogi
Karanak volt hallgat6ja 1946-49-ig. 1949-ben a Rakosi rendszer
onnet eltavolftotta.

1949-tOl segedmunl<as, majd segedtervezo volt 1956-ig.
1956-ban abbamaradt a jogi egyetem, mert reszt vett a

forradalomban. Amil<or bej6tt az orosz hadsereg es leverte f\
forradalmat, t6megesen menel<Oltel< nyugatra az emberel<. <5
Nemetorszagban maradt, mondvan, ugyis egy-I<et het vagy
h6nap mulva j6nnek haza. Az egy-I<et h6napb61 evel< lettel<.
Majd Ameril<aba ment, a Connecticut allam-beli Bridgeportban
elt. Ott epftesi vallall<oz61<ent dolgozott, magyarol< 1<6z6tt volt.
Hazassagot 1<6t6tt a spanyol szarmazasu Pena Paulaval. A Szent
[mre magyar templomba jartal<.

A tGdejevel beteg lett, es ott megoperaltal<.
Amikor lehetett, 1987-ben felesegevel hazatelepOIt.

Elso.baratja, Marton Gabor kerdezte:
- Hogy erzed magad?
- Ogy erzem, mintha mindig is itthon lettem volna.
Endrod lett az otthona, testvere udvaran epftett egy hazat.

Kijart Csudabalara es Sart6ra.
Endrod6n nagyon j61 erezte magat.
A rendszervaltas utan a Budapestrol hazatelepOlt Csaszar

Ferencekkel megalapftottak a Keresztenydemoluata Neppart
helyi szervezetet, melynek eln6ke es a megyei eln6ksegnek is
tagja volt. Szepen mGk6dtel<. Igyel<eztek a hitet ugy terjeszteni,
hogy a fiatalol<hoz is eljusson. Unnepeken sok l<islany k6zremG
k6d6tt. Nemzeti szfnG szalaggal a hajukban szepen szavaltak. A
plebanosol< is segftettek. Munkajul< szep eredmenyeket hozott,
egyre szaporodtal<, meg Gyomar61 is lettel< tagol<.

1998-ban a Szent Imre Egyhazl<6zsegert K6zhasznu Alapft
vany egyil< alapft6 tagja lett.

Sportrajong6 volt.
Munkassagat Gyomaendrod Varos Kepviselo-testUlete

2009-ben "Gyomaendrodert" Emlel<plal<ettel I<ituntette. Az
adomanyozast fgy indokoltal<:

"vaszk6 Andras eLeteve/, hitevel es igaz hazaszeretetevel peJdat 1111/

tatott minden embernek. Egyszeriisegevel sokakat segftett ahhoz, hogy
a kozosseg osszetartasa tettekben is nyilvanuljon meg. Peldaerteka va
I'Osunkat gazdagft6 tettei koziil emlfthetjiik a teijesseg igenye nelkiil,
hogy alapft6 tagja volt a Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskolanak,
evekig ajandekoz'ta az endrodi iskolanak a karacsonyfat. A leegett Hu
nyai templom ujraepftesehez e!sokent Jandt hozza fe{esegevel, a Kisreli
Gy6gyszalloert Alapftvanynak alapft6 tagjakent a mai napig hozzaja
rul az alapftvany vagyonanak gyarapitclsahoz. Aktfv tagja a Muzeum
baratok Kore Kozhasznu Egyesiiletenek es a Honismereti Alapitvanynak."

A Varosunk Ojsag egyik alapit6ja volt, szerkeszteseben
sokaig aktivan kozremu1<odott. Kora elorehaladtaval is fi
gyelemmel kiserte.

Ez ev tavaszan beteg lett, szanat6riumba l<erOlt: testileg, lel
kileg 6sszet6rve, de Istenben bfzva. Itt I<apta meg Ivanyi pleba
nost61 a betegek szentseget.

Betegsege alatt Iren testvere latogatta, hetente ketszer au
t6t fogadva. Amil<or a 1<6rhazb61 hazal<erult, testvere, mint j6
testver es kereszteny, mindvegig mellette volt. Lelekben erosf
tette, gondozta, apolta ket h6napon keresztUl.

K6zvetlen halala elott l<i1epett a KDNP-bol.

Mely hite volt. Keveset beszelt, a szavainal< sulya volt. So
kal< szamara volt utmutat6. Az utols6 sz6 is Isten neve volt,
amil<or testveretol el1<6sz6nt: "Menj aludni Isten neveben." Azt
Ozente: el ne hagyjul<, amit j6 szGleinl<to/ es ismert papol<t61
I<aptunl<: mely hitet, nagy szeretetet es hazaszeretetet.

Utols6 napjan, 0l<t6ber 14-en elindult a nagy utra. Belealu<;it
abba a betegsegebe, ~!"ibol nem tudtak l<igy6gyrtani. Az Ut
csendben atvitte ot az Or6kl<evaI6sagba.

;,Aj6 harcot megharco/tam, a pa/yat vegigfutottam, hitemet meg
tartottam. Keszen var az igazsag gy6ze/mi koszoruja, ame/yet azon a

napon megad nekem az Ur, az igazsagos bfr6, de nemcsak nekem, hanem
mindenkinek, aki 6r6mme/ varja e/j6vete/et." Him 4.1-8

Ivanyi Laszl6
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Hunya
Vasarnapokon: 10 6rakor,

hetk6znapokon csut6rt6k kivetelevel 17 ora

Gyoma
Vasarnap es unnepnap 11 ora,
kedden es penteken 16 orakor

Endrod
Vasarnap es unnepnap: 9 es 17 ora,

hetk6znap cSLit6rt6k kivetelevel reggel [el 8

Mindenszentek
Halottak napja
Pones Szent Marton szerzetes
Borromeo Szent Karoly pi'ISpok
Szent Imre herceg
A Laterani bazilika felszentelese
Nagy Szent Le6 papa es egyhaztanit6
Toursi Szent Marton piispok
Szent Jozafat piispok es vertanu
Magyar szentek es boldogok
Szent Albert piispok, egyhaztanit6
Evkozi 33. vasarnap
Nagy Szent Gertrlld sziiz
Szent Peter- es Szent Pal bazilikak felszentelese
Arpad-hazi Szent Erzsebet
Szi\z Maria bemutatasa a templomban
Szent Cecilia szi1z, vertanu
Krisztus Kiraly .
Szent Dung-Lac Andras aldoz6pap es tarsai vertanll.k
Alexandriai Szent Katalin sziiz es vertanll
Marchiai Szent Jakab aldoz6pap
Advent 1. vasarnapja

1. szombat:
2. vasarnap:
3. hetfo:
4. kedd:'
5. szerda:
9. vasarnap:

10. hetfO:
11. kedd:
12. szerda:
13. csiitortok:
15. szombat:
16. vasarnap:
17. hetfo:
18. kedd:
19. szerda:
21. pentek:
22. szombat:
23. vasarnap:
24, hetfO:
25. kedd:
28. pentek:
30. vasarnap:

Czank Gabor

odamegy. harom j6baratja. Azt mondja az
egyik: ,,0 te szegeny, mennyire pont! jartal!
Nem gyiJzok sajnalkozni szomonl sorsodfe
/e/I, hogy ki ludja, hany esztendeig ilt kell
sinyI6dnod!" Azt mondja a masik: ,,]stenem,
milyen sanyanl a sorod ebben a nyirkos tOm
locben.. No, ne jtilj: kiildokneked nehany
jo meleg pokr6col, hogy amig raboskod
nod kell, legalabb jo melegen be tudj taka
rozni!" VegUI megsz6lal.a harmadik barat:
"Elmegyek a kiralyhoz, es addig konyotgok
szamodra a kegyelemert, amig ki nem enged
teged innen! Ha kell, dolgozom; robotolok
erlec!, de el6bb-ut6bb kijarom neked a sza
badulast!"

Ha csak sininkozuk a halottaink elveszte
se felett, es csak a siljaik, siremlekeik rend-

• ben tartasa az egyetlen gondunk, akkor a ket
elobbi barathoz hasonlitunk. De ha imadsa
gainkban konyorgUnk eliUk az Istenhez, ha
az ertlik mondatott szentmisekkel, azt ertilk
felajanlott bojt6leseinkkel, j6 cselekedete
inkkel, bucsunyeresi lehet6segeinkkeJ koz
benjarunk ertilk, akkor hozzajarulunk ahhoz,
hogy a tisztlt6tl1zbeli szenvedesilnk rovidUI-

jon, es mihamarabb bejussanak az 6hajtott orok boldogsagba.
November h6napban tehat klil6nosen is imadkozzunk egyeni

leg vagy kozossegben a megholtakert!

Rozsafiizer a tisztit6tiizben szenvedo lelkekert
Hagyomanyos, 6t tizedes olvas6n imadkozzuk.

.. Bevezetese a szo!wtt m6don: Hiszekegy, Miaty{mk, harom
Udvozlegy, Dics6seg.

Nagy szemekre: Adj, Uram orok nyugodalmat a megholt hf
veknek, es az orok vilagossag fenyeskedjek nekik. Minden meg
holt hivek lelkei !sten irgalmassagab61 bekessegben nyugodjanak!
Amen.

Kis szemekre: Udvozlegy Maria, szenvedo lelkek Kiralyno
je, konyorogj a Tisztit6tlizben szenvedo lelkekert, es Szeplotelen
Szived erdemei altai dicsoftsd meg lstent, minden lelek lidvozfte
seert! Amen.

K ELH NY SlE Ei EINKRE!EMLE El

Szent Imre bucsu: november 8. szombat 10 ora
a bucsu f6papja:

Zs6di Viktor piarista szerzetes Budapestr61

November elsejen deJutan a temet6k elet
tel telnek meg: a sirok pompas viragdiszbe
6lt6ztetve, mecsesek es gyertyak [enye vila
gitja meg mindenhol a marvanyba, [aba ve
sell Ilcveket, a sirok mellett emlekez6, imad
koz6 emberek mindenfele.

A halottakra val6 emJekezes napja ez,
Mindenszentek esteje. Masnap, halottak
napian a templomokban szentmiseket tar
lunk az elhunytak lelki Udveelt, es lehetoseg
szerint ezen a napon is kimegyUnk a teme
tobe egy-egy csendes imadsagra. Aztan az
Unnep elmultaval ujra a csend veszi at az
uralmat a holtak orszagaban: egyre keve
sebb a tell1etolatogat6, par nap utan hervadni
kezdenek az emlekezes viragjai, az Uvegme
csesek megtelnek esovfzzel, s lassan a meg
helytal16 viragok is az elso oszi fagyok a1do
zataiva valnak...

SzivUnkbenazonban tovabbra is oriz
nUnk kell elment szeretteink emleket. Na
ponta kotelesseglink imadkozni a meghol
takeli, de november h6nap kUl6nosen is a
Illegholtakra val6 emlekezes hava. Sokfele
~zol:\~. hogy novemberi esteken vagy ma
gcinlHlzaknal jonnek ossze fajdalmas r6zsafUzelt imadkozni a
megholtakert, vagy a templomokban gylilnek ossze, ugy, mint ma
jusban es okt6berben, es a halottakert tartanak ajtatossagot, kozos
imadsagot.

Ilye~lkor elsosorban a Tisztit6Wzben szenvedo lelkeketi imad
kozunk: azokert a megholtakert, akiknek meg szenvedniilk, tisz
tulniuk kell bocs{matos blineikt61, mielott az orok boldogsagra
beJephetnenek. Ezek kozott lehetnek csahidtagjaink, szeretteink,
ismeroseink, de meg tObb az olyan lelek, akiert senki sem imadko
zik. vagy senki sem szokott szentmiset mondatni. Az 6 szenvede
seik idejet roviditi az ertUk mondott imadsagunk vagy a felajanlott
szentmisealdozataink.

Neklink, keresztenyeknek tehar kotelessegeink koze tartozik,
hogy a megholtak lelkeert imadkozzunk. Nern eleg megsiratnunk
oket, nem eleg fekete ruhaban gyaszolni oket vagy pompas sirem
leket emelni sirhalmuk fole. Mert ez legfeljebb a szeretetilnk jele,
de segfteni mit sem segitilnk ezzel a lelkilkon ...

Egy tortenet a fent emlitettek megeliesehez:
BortOnben sinylodik egy szegeny ember. A bortOn ablakahoz

[
Ujsagunk uj webhelye:

http://www.varosunkujsag.hu----
A hunyai plebania uj webhelye:
http://www.hunyaipleballia.hu
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(Ivanyi Lasz/o: 200 eves az endrodi
. Szent Imre temp/om)

amikor a gy<5ri esatAt Irme vezette II. I(on
rad nemet esasz~lr ellen, megpeclig olyan
eredmenyesen hogy a bekeszerz<5des a
Lajta es Fiseha foly6k kozet visszaesatolta
Magyarorszaghoz.

Allami erdekb61 hazassagot !{otOtt a
lengyel !tinily lanyaval, azonban a szi.izes
segi fogadalom m.iatt megegyezteJ..; egy
massal, hogy testverke.nt fognaIl: egyi.itt
Clni.

Szellvec1elyesen vadaszott, 1031·ben a
lmronazasra j{esziilve is nagy vachiszatot
tmtottak, itt azonban egy vaddiszno ron
tort ni e.s hahilosan megsebesitette. Par
nap mtilva, 1031. szeptember 2-an meg
halt. 10B3-ban Szent Laszlo szorgalmaza
sara szentie avattak.

Tehc\t Lengyelorszag. Annak is a t61unk tavolra es6, eszaki, eszak
keleti resze. Gdansk nines ide messze, de a masik oldalon Litvania se,
s6t a Sztalin altai elkobzott (vagy nagyhatalmilag neki ajandekozott)
egykori kelet-porosz f6{taros, K6nisgberg - Kant varosa - se. Az eszak
warmiai fout szelen ott esodalkozik a tabla: Kaliningrad 40 km. Es az
mar atomkemenyen RUS! Wedig Ryugatabbra vagyunk, mint Debre
een. Ha a Pesten betesszuk a GPS-be ezt a felmilli6s orosz varost uti eel
nak, akkor el6szor Bees iranyaba indit el bennunket.)

Warmia - ha akarjuk -Iehet akar a Baltikum is, de azert nem teljesen
az. Rovidke tengerparti savja a szepseges es fenyesen 6don Frombork
varosanak tajekan huz6dik a Visztula turzas alatt. Ebben a lovagvaras
ketedralisos varosban dolgozta ki Koperni/wsz (maga is warmiai kano
nok) a helioeentrikus vilagkepet es itt is halt megrAm Warmia - t6rtenel
mileg alland6 - hatarai irikabb a tengert61lefele, del-kelet fele nyulnak
el es szet, j6 szaz-szazhusz kilometerre, 6sszek6t6tt zsakhoz hasonl6
formaban, k6rul61elve Mazuriaval.

A szelesebb regi6nak a regi evszazadok soran sokszor valtozott a
fennhat6saga, t6bbnyire a keresztesek uraltak es egyre inkabb porosz
lett, de Warmia ezen belul nagyon sokaig, egeszen Lengyelorszag fel
darabolasaig szunet nelkul a lengyel kiralysaghoz tartozott.

Sokarcu, tarkaajku, kardot-sCjrl6t jol forgat6, er6skezu, gazclag
multu, szorgos nepek lakta taj volt ez mindig. A fold oslakosait, a
"wormianokat" azaz a "voros6ket" (no, nem a hajuk, hanem a foldjuk
szinerol kaptak a nevuket) a t6bbl nyakas pogany balti 6porosz t6rzzsel
egyutt szetfujta az id6k vihara. Annak idejen, a XIII. szazadbanMaz6viai
Konrad lengyel fejedelem rajuk kuldte a nemet keresztes /ovagokat, igy
el6sz6r verrel es vassal kenyszerultek bele a vertben jar6 germanok
nyelvebe es keresztenysegebe. De aztan - akar a j61 fizetett katonasko
das akar a bekeid6k 9yarapod6 elete miatt - mar t6bbnyire onkent is
belesimultak. Aporosz ezen a videken lett nemet, a nemet meg porosz.
A lengyel meg maradt az, ami mindig: nyugati szlav lengyel.

Warmia ugyan szazadokon at a lengyel kiralyhoz, Krakk6hoz tarto-
zott, de k6zvetlenul a warmiai pi.isp6k (folyllllii'll 13. (llda/oll)

%l? ollJalt %?erhes?t1: ~6c?6 @C?Ll

S~nt e herceg es hitva1l6
fumepe: november 5.)

Szent Istvan kiraly e.s Bolclog Gizella
fia volt, valoszinweg Sze.kesfehervaron
sziiletett 1007-ben. Mivel a tron varoma
nyosa Otto nev(i batY.ia volt, Illli'et egyhazi
eletre keszitetiek feI. Szent Gelled tam
totia latin1'a, szonoldattanra es filozofia
ra. Iml"e kiv~Ho tanulo volt. A latin nye1
vet nagyon hamar megtanulta, de Szent
Istvan udvaniban modja volt talallmzni
a ]mr szent e.s tucl6s embereivel, alill{ a
kibontalmzo magyar egyhaz sziiletesenel
segeclkeztek lIme salmt imadl{!Jzott, Ye
zeld<5 ovet vise1t, kevesd aIudt. Ejszalm is
rendszeresen imadkozott, sokszor esen
des templomokban btijt meg zavartalanul
imaillmzni.

Egy ilyen e.jszakai iman kapta azt az is
teni illc1ittaUist, hogy orokos sziizessegre
fogaclalmat tegyen. MeghaIt azonban baty
.ia, e.s <5 lett a tronorokos. Komoly hac1ve
zete.si aclottsagait 1030-ban mutatta meg,

2014. november

Warmia. NemeWI Ermland. Es magyarul? Lehetne a latin Varmia,
legyen inkabb megis az egzotikusabb Warmia. De merre is talalhat6?
Idegen es ismeretlen tajnak hangzik egy magyarnak, ha esak nem szak
mai benllfentes (geogrMus, t6rtenesz) az illet6 vagy nem jart eppen
egyszer arrafele. Am ha egyszer ottjart, akkor val6szinuleg vissza is tert.
Mert szep hely, varazslatos hely, misztikus videk. Nekem elhihetik. Be'
leszerettem, eppugy, mint abba az angyalba, akit onnet raboltam el. ,

R6pulj olvas6i kepzelet a magasba! Ameddig esak birsz! Szallj a fel
h6k f6le, ott vegy iranyt eszaknak! Kelj at a tatrai bereeken, de vigyazz,
hogy el ne akadj a havas k6esipkek elen! Aztan mar esak finoman
ereszkedj, libbenj tova a lekopott, lagy gerineu Szentkereszt hegyse
gen! Pihenj meg kiesit valahol a Visztula homokos partjan, majd szeld
at Maz6via tagas ude z61d mezoit! Menj, ropulj el egeszen Mazuria es
Warmia szeles dombokkal es karesu foly6eskakkal rajzolt, z61d erd6kkel
es v6r6steglas lovagvarakkal festett, ezer t6 esillogasavallakkozott, tit-
kokat rejt6 tajaira! .



- Fanni lanyod is tavol el ...

- Igen ra is nagyon buszke vagyok, a peesi egyetem elvegzese utan
az egyetemen tanarsegedkent dolgozik, romol6giaval foglalkozik.

- Ti munkahelyet teremtettetek a Trendl KFT megalakitasaval,
s a kiilonbozo csaladi vallalkozasokl<al itt Gyomaendrodon. A ru
hakeszites es alpin tevekenyseget kovetOen a elelmiszeripar, kis
kereskedelemben is kipr6baltatok magatokat 1996-2002 kozott.
Hogyan jott az ujabb otlet 2002-ben, hogyan lettel"Mozis" Erika?

- A hobbim a kultura, 5 akkor j6tt az otlet, s gondoltam, miert ne azt
esinaljam, amit nagyon szeretek. 2002-ben ad6dott lehet6seg a gyomai
mozi vallalkozasban torten6 megvetelere. 2008-ig uzemelt mozi es ka
vez6kent, ami akkor meg eleg ritka volt, ma mar altalanosan elterjedt
Magyarorszagon is.

Kozben elvegeztem a Juhasz Gyula F6iskola muvel6desszervez6
szakc\t Jaszberenyben. Kitanultam a palyazatiras rejtelmeit, szamos pa
Iyazatot irtam s nyertem is az evek soran.

A mozi helyen jelenleg berlemenykent a Harang Soroz6 mukodik, a
fiatalok kedvelt sz6rakoz6helye a gyomai k6zpontban. .

- Ket fiad, Andras es Peter mar itt sziiletett, ha j61 tudom.

- Fanni lanyom es Andras meg Budapesten, de Peter mar itt (Mez6-
turon) szuletett s mindhcirman itt jartak altalcinos iskolaba is. A fiUk itt
vegeztek k6zepiskolai tanulmanyaikat is a Bethlen Gabor Szakkozepis
kolaban.

Az egy mas kerdes, hogy nem talaltak a telepulesen munkc\t, s nekik .
is el kellett menni sok annyi korosztalyukhoz tartoz6 fiatalhoz hason
16an. A munkahelyteremtes kozponti kerdes kell, hogy legyen Gyoma
endr6d6n, ha akarunk meg telepulest Ic\tni itt negyven ev mulva. Ezt
tobben tudjak, de kevesen tettek meg erte.

- A esaladi vallalkozasoke a jov6, ezt kell er6siteni, ez tudja reszben
a fiatalokat is megtartani, a esaladi, helyi hagyomanyokat tovabb vinni,
s ez viszi el6re a varost is.

Ezen kivul Gyomaendr6d, f61eg Endr6d kulturalis eleteert sokat kell
tenni mindenkinek a maga teruleten, onkormanyzatnak, egyesuletek
nek, mert lassan mar nines itt semmi. Ha ez a folyamat nem valtozik,
nem fogunk 6ssze, az emberek befele fordulnak, magukba zark6znak, 5
eltavolodnak a k6zelett61 is.

Meg meg volt harom va
lasztds is Gyomaendrodon,
ahol az epp lezarult hely
hatosagi valasztason Toldi
Balazs lett a polgarmester a
Korosok Videke Egyesiilet je
loltjekent, a Fidesz es KDNP
3-3, a Korosok Videke Egye

'. sii/et 4, az MSZP egy kepvise
lot kii/dhetett a kepviselotes
tiiletbe.

Errol beszelgetiink Ko
vacs Erikaval, aki egyedii/i
fiiggetlen jeloltkent, val
lalkoz6i hdtterrel, maga is
reszt vett a valasztdson a
gyomaendrodi 8. sz. korzet
ben.

avagy•.. volt egyszer egy mozi ... vajon lesz meg?

- Hogyan alakult ezutan az eleted, hogy keriiltl~1Gyomaendrodre?

- Mi inspiralt arra,
hogy fUggetlen jeloltkent

magad is elindulj a valasztason? - kerdezem, mikozben kavemat
k6stolgatom az Endrodi Nephaz kozvetlen kozeleben.

- Bar en Budapesten szulettem, de harmine eve elek vallalkoz6kent,
esaladanyakent Endr6d6n, igy latom, mihianyzik a varosnak. Emellett
maniam, vessz6paripam a kozelet tisztasaga, ezert is indultam el kep
visel6kent.

__-=- ~---~;----=V..::..::..:~O=--=-S(J.=:...N:.:K~------~--'\l.-.. --.:::...2~Ol::...:4:.:....:. n~o::.::v..::::em~be~r
GYOMAENDRODI KRONIKA -1974-t61 mintegy tiz even keresztul a N'epszinhaz, majd Varszfn

haz ta~sulataban pr6zai szineszkent dolgoztam. Bajor Imi, Igl6di Istvan,

_ CI"VI"l sarok _Kova'cs Erloka vamos Mikl6ssal dolgoztam egyutt, hogy csak egy par nevet emlitsek,
valamint filmekben, szinkronokban is el6fordultam.
. Aztan lassan, mint a legt6bb fiatalasszonynal a esaladalapitas gon
dolata kerUlt el6ter,be nalam is. fgy felhagytam a szineszettel, ruhake
szit6 vallalkozasba kezdti.ink ferjemmel, 5 ezt a vallalkozast tetti.ik at
Gyomaendr6dre 1988-ban. Hat igy kerultem en Gyomaendr6dre, edes
anyam szUl6foldjere's mar magam is gyomaendr6dinek erzem, vallom
magam ennyi ev utan. .

- Sokeves helyi vallalkoz6; tapasztalattal, hogyan lcitod Gyoma-

- Honnan ez a nyitottsag, a varos szeretete, a mcisokert val6 to- . endrod fejlodeset, a jovot?
rodes?

- A veg.eredmenybol latszik, hogy partok, egyesiiletek jeloltjei
nyertek, sJutottak be vegiil a testliletbe, egyenikent talan nem sok
eselyed volt... - vetem kozbe.

- Meglehet, de most is azt vallom, hogy a lakossagnak, a civil szerve
zeteknek sokkal jobban, aktivabban be kell kapesol6dni a varas elete
be, ha javitani akarunk k6rnyezetunk6n. Nem eleg Ic\tni a problemakat,
azok megoldasaert tenni is kell. Minel tObben gondolkodnak fgy, annal
hamarabb lesz eredmeny.

- Edesanyam Hertel Erzsebet gyomai lany, ott szuletett, t61e orok61t
genjeimben van talan ez bennem. tn a budapesti Eotv6s J6zsef Gimna
zium elvegzese, az erettsegi utan szini tanulmanyokat folytattam, sa 25.
Szinhaz ?zfnitanodajelt vegeztem el. Ez is mutat egyfajta erzekenyseget,
nYltottsagot.

Dr. Varju Laszl6

Oszldcsne Kati

csutortbk 8-12, 13-17.
pentek 8-12, 13-18.
szombat 8-18.
vasarnap 9-12

Gyomaendrad, Fa ut 56/1 5Z.

nyitvatartas:
hetf6 8-12, 13-17.
kedd 8-12, 13-17.
szerda 8-12, 13-18.

~~ Tovabbrais ~
~ sokszeretettelvarjuk\~~

jatekos kedvu ':!

fogadoinkat es fogad6kedvu jatekosainkat!

o t6z6

"Az ida mulik, afajdalom no,
nem hoz enyhiilest a mu/6 ido.

Hianyod elviselni nagyon nehez,
mfg eIiinlc megtart szfviinkben afajo

emlekezes."

Megemlekezes
Soha el nem mul6 fajdalommal

emh~kezi.ink

Ivanyi Imre
(Pire)

hal<ilanak 5. evfordul6jara
SzeretO csaladja

Kedves halottunkert 2014. november 9-en 9 6rakor evfordul6s
mise lesz az endr6di templomban.



sit es megnyugtat. Megnyugtatja
az idegrendszert, javitja az etva
gyat, levezeti a kellemetlen agyi
verboseget, a szivbetegsegek keze
lesenel elonyos hatasu. A hideg viz
a szivizomrostok feszuleset, a sziv
izorn osszehuzodasi kepessegel
fokozza, a karfOrd6 a szivb61 a folos
vert levezeti. Emelkedo h6mersek
leW karfOrd6 hatasara kitagulnak a
sziv koszorus erei, javul a szivizom
zat verellatasa, a magas vernyomas
jelentosen csokken. A karfOrd6t a
labak verellatasanak javitasara is
hasznalhatjuk, mivel a hideg viz a
konszenzualis reakcio hatasara a
labak keringesere is jo hatassal van.
A karfOrd6 a Kneipp-kura igen szep
eredmenyeket biztosit6 alkalma
zasi modja. Szfvbetegek karfOrd6
vetele elott kerjenek orvosi vele
menyezest!

A 25-37 fok kozotti .homer
sekleW vizet altalaban melegnek
mondjuk, mert a test hofokat eri el
vagy ez alatt van. Ha a viz hofoka
38 fok fole emelkedik, a fUrdovizet
forronak min6sitjuk.

Amig a meleg fOrdo tesWnket
bagyasztja, idegrendszerOnket
munkakeptelenne teszi, a forro fUr
do edz. A forro fOrd6 eppen olyan
edzo es er6sito hatast gyakorol a
szervezetre, mint az egeszen, hi
deg viz alkalmazasa. Egy suttgarti
orvos, Balz tanar, aki tobb mint 30
evig a japan csaszar kezeloorvosa
volt, az 1893-as, wiesbadeni orvosi
kongresszuson ramutatott a forro
fOrd6 jelent6segere.

Forro fOrd6 vetele utan nem
fazhatunk meg, amit a meleg fOr
dok utan gyakran tapasztalunk.
Forr6 fOrdot csak fiatalok es ko
zepkoruak vehetnek, sziv-es tOd6
betegek, erelmeszesedesben es
idegrendszeri betegsegben szen
vedok nem alkalmazhatnak. Meg
hGleseknel, reumanal, koszvenynel,
legcsohurutnal es n6; bajoknal jo
eredmenyeket ertek el a m6dszer
hatasara. A hideg es a forro fOrd6
alkalmazasa nem is oly egyszeru.
Az orvos szaktudasa sZOkseges ah
hoz, hogy az adott esetben a helye
set javasolja.
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Dr. A. Schalle helyesen hang
sulyozza: " ... az egyes ember ele
teben a legkimagaslobb es legna
gyobb jelent6segu a taplalkozas:'
A feherje-(hus-) tultaplalas meg
mergezi a szervezetet. ReszesitsOk
el6nyben a gyumolcsoket, salata
kat, f6zelekeket, a korpakenyeret,
a burgonyat, a tejtermekeket. Nagy
erdeme Kneippnek, hogy kovetke
zetesen etrendvaltozast javasolt a
betegeinek: szoritsak meg a hus
fogyasztast es b6ven fogyasszanak
gyumolcsot, zoldseget, tejterme
keket, a finomftott Iisztb61 keszOlt
kenyer helyett a korpakenyeret
ajanlotta.

Forrds: Dr. A. Scholle: A vfzgy6gy
dszat ABC-je

Bernhard Uehleke, Hans-Dieter
Hentsche/: Egeszseges e/et Kneipp
m6dszereve/, Mege/6zes es gy6gyitds

dr. Macsdri Judit
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A karfOrdo az altalanos viz
gyogyaszat es a Kneipp-kura beve
zetett es j61 ismert eljarasa, meg
sem meltatjak megillet6 modon,
es alkalmazasat elhanyagoljak. A
karfOrdo hatastanilag kival6 viz
gyogyaszati eljaras, mely minden
idoben konnyen alkalmazhato. Oly
m6don vegzik, hogy a beteg a de
rekszogben behajlitott esegymas
melle tett alkarjait hideg vizzel
telt, lapos edenybe fekteti. A hi
deg viz kb. a felkar kozepeig erjen.
Azok a betegek, akik szedOlnek, a
karfOrdot 010 helyzetben vegyek,
nehogy a test meggornyedesevel
a verkeringest nehezitsek. A kar
fOrdokadat az asztalon helyezik
el. A kozonseges karfOrdoben az
alkarokat 30masodpercig tartjak
benn (Iassan szamoljanak 30-ig). A
karfOrdo vetele utan fels6tesWket,
ill. karjaikat gyorsan oltoztessek fel,
es utana al16 vagy jar6 helyzetben
karjaikkal 1-2 percig szabalyos, las
su ingamozgast vegezzenek. Gyen
gebb alkatu betegek ezt a mozgast·
016 helyzetben hajtsak vegre. Igen
fontos, hogy a karokkal vegzett
ingamozgasokat szabalyos, lassu
utemben vegezzek, mert az itt er
venyesOl6 centrifugalis er6 fejti ki
a karfUrdo teljes hatasat. A karok
mozgasa a test felmelegedeset is
el6idezi, es igy ov a lehulestol.

A karfOrd6 hasznalata szfvbe
tegsegeknel valt be a legjobban,
de asztmatikus allapotoknal is fel
tUno enyhOlest szerez a betegnek
a forr6 karfOrd6 vetele. Karideg
zsabanal es koszvenynel ajanlott a
szenavirag karfOrd6. A szenavirag
fozetben 2 percig hagyjuk karjain
kat, majd 30 masodpercig tartjuk,
hideg vizben, mely valtakozo folya
matot ketszer is megismetelhetjOk.

A kellemetlen erzessel jar6 hi
deg vagy forro kezek (mely mind
ket aliapot az elegtelen verkeringes
kovetkezmenye) a tenyer eros izza
dasa megszunik, ha hosszabb id6n
keresztOl karfOrd6t vesznek, mely a
kezek verkeringeset is javitja. KOlo
nosen az ebed utan 1-2 oraval al
kalmazott karfOrdo valt ki kellemes
erzest a betegeknel. Egeszseges is
hasznalhatja ezt a vizgyogyaszati
eljarast, s6t er6s kifaradas utan fris-

..elp
tegsegeknel, vesebantalmaknal a" labakat eloszor ket percig 40 fokos
kezeles kezdeten szinten az enyhe, vizbe martjuk, majd kozvetlen uta
langyosOl6fOrd6 a celszerG. na V2-1 percig hidegben tartjuk. Ez a

Az OlofOrdo emesztest fokozo, folyamat tobbszor megismetlend6.
idegrendszert erosito, verkeringest A valtakozo labfOrd6 sokkal na
javit6 hatasu, a salakanyagok ki- gyobb hatasu; mint az egyszerG, hi
valasztasat is fokozza. A szervezet deg labfOrd6. A hatas fokozasara a
edzese mellett az OlofOrdovel hata- legkOlonfelebb fOvek fozeteit lehet
sosan befolyasolhatjuk a hasOregi hasznalni: kamilla, mezei zsurlo, fe
es kismedencei szervek mukode- nyo, szenavirag stb... Erosen vissz
set; hatasara a szervek verbovek eres labnal es visszergyulladasra
lesznek. hajlamosaknal a valtakozo labfOr-

KOlonosen bevalt emesztesi do kerUlend6. Hideg labuaknal hi
zavaroknal es az alhas gyulladasos deg labfUrd6t adni tilos, a labakat
folyamatainal, melyek leginkabb mozgassal, dorzsolessel kell el6bb
n6knel jelentkeznek. Az ulofOrdo felmelegiteni, vagyvegyenek lan
kedvezoen befolyasolja a szabaly- gyos labfOrd6t.
talan havi verzest es a holyag ban
talmait. Celszeru az 016fOrdot koz
vetlenOI felkeles utan venni, majd
kb. Yo orara ismet fekOdjunk vissza
az agyba. Hetenkent 2-3 016fOrd6t
vehetOnk.

Kneipp a hideg 016fUrdo mel
lett a forrot is ajanlotta, sot bizo
nyos esetekben azt novenyi f6ze
tekben rendelte el. Az ilyen fOrdot
hetenkent 1-2-szer adta es utana
hideg uiofUrd6t vetetett. A meleg
010fOrd6 h6foka: 38-40 fok, a fUr
desi id6 tartama: 5-10 perc. A hideg
fOrdo: 14-18 fokos, a fOrdesi id6 10
masodpercnel tovabb nem tarthat.
A meleg fOrdoknel Ogyeljenek arra,
hogy a labak ne huljenek Ie. 016
fOrdo utan a labakat nem celszeru
lezuhanyozni, mert ezzel a fOrdo
hatasat lerontjak.

I<neipp a felfUrciot 5-10 masod
percig alkalmazta. A feifUrd6nei a
viz a gyomorgodorig er, es 010 hely
zetben, kinyujtott labakkal helyez
kednek el benne. Verszegenyek,
gyenge testalkatuak, es kezd6 viz
kurazok kezdetben langyos vizet,
kapnak. Tanacsos, hogy a fOrdo
el6tt arcukat es mellkasukat hideg
vizzel nedvesitsek meg. A fOrdo
el6tt es utan a beteg melegedjen
fel! A minden eletkorban veheto
felfOrdo eros ito es edz6 gyogymod.
A gyermekek etvagya javul, erosod
nek es allandoan kellemes meleget
ereznek a feifOrd6 hatasara. Kneipp
hetente 2-3 felfUrdot vetetett a be
tegeivel. A forro feifOrd6 -f6kepp,
ha szenavirag-fozettel keszOI - kO
lonosen jo hatasu reumas es kosz
venyes labfajdalmaknal, isiasznal.

A labfOrd6t lilo vagy allo hely
zetben vehetik, celszeru, ha a viz
ben labaikat mozgatjak. Ezt neve
zik viztaposasnak; ilyenkor a viz
az alszar kozepeig er. A fOrdesi id6
1-2 perc. Minel hidegebb a viz, an
nal rovidebb ideig tart a labfOrd6.
A labfOrd6 edz, er6sit, ved fert6zo
betegsegekkel szemben, teher
mentesiti az agy verkeringeset.
BokasOllyedesnel, izuleti bantal
maknal, visszeres labnal is elonyos
hatasu. Azok, akik hideg labakrol
panaszkodnak, vegyenek meleg
hideg, azaz valtakoz6 labfOrdot: a

Kneipp egesz-es reszletfUr
d6ket alkalmazott;az utobbiak
kozOI megemlitend6 a labfUrd6,
karfOrd6, 016fOrd6 'es a szemfOrd6.
A meleg es hideg fOrd6t egyarant
hasznalta, de leginkabb a hideget
ajanlcitta. KOlonosen a szabadban
vale fOrdest tartotta celszerunek. A
meleg fOrd6k rendelesenel csakis a
gyogynovenyek f6zeteit hasznalta.
A szenavirag es zabszalmafOrd6
ket mar 6 is ismerte. A kOIonboz6
novenyi anyagok f6zetei igen er6s
b6ringert valtanak ki, behatasuk
alatt a b6r porusai er6sebben ta
gulnak, ami a mereganyagok ki
valasztasat fokozza. A szenavirag
fOrd6 igen hatasos reumas ban
talmaknal es koszvenynel; a kova
say tartalmu zabszalma-016fOrd6
vese-, holyag-es n6i bajoknal valt
be. FeifOrd6knek hasznalja a mezei
zsurlot, zabszalmat, a szenaviragot
es a feny6t. A gy6gynovenyfOrd6k
vetele utan hideg lemosast alkal
maz. A meleg fOrd6knei a fOrdesi
id6 8-10 percig tart. Legjobb, ha a
meleg fOrd6t a kora reggeli orak
ban vagy delel6tt veszik, ellenben
estere semmi esetre se alkalmaz
zak.

A hideg fOrd6kben 6-10 ma
sodpercnel hosszabb ideig ne tar
tozkodjanak, mely alol csak a hideg
labfOrd6 kepez kivetelt. A hideg
labfOrd6 alkalmazasi ideje 1-2 perc.

A hideg egeszfOrd6t lazas,
heveny fert6z6 betegsegeknel
rendelik (a fOrd6 olykor 3-5 ma
sodpercesl. Lazcsokkent6kent hat,
valamint frissit es elenkit. A szivet
es az idegrendszert igen meger61
teti, igy szivbetegek, idegesek es
gyenge testalkatuak nem hasznal
hatjak. A Kneipp-kuraban alig alkal
mazzak, helyette inkabb a feifOrd6t
es a lemosast rendelik.

Kedves O/vas6k! Ebben a cikkem
ben szeretnem ismertetni - az e/ozo
Lijsdgokban megje/ent tarta/mak
ka/ osszefuggesben - a Kneipp-fe/e
hydrotercipicis eljcirdsok koziil a fOr-

, dok a/ka/mazdsi m6djainak pontos
/eirdsdt.

2014. november

Kozkedvelt alkalmazasi m6d
az 016fOrd6, a vizgyogyaszok mar
regen hasznaltak ugy hideg, mint
meleg U1ofOrd6 alakjaban. Celsus
Aulus Cornelius a hires romai
vizgyogyasz is leirta az 016fOrd6
pontos hasznalati modozatat. Va
loszinu, hogy az 6 hatasara vette
at Priessnitz is ezt a fOrdesi format.
1838. ota Priessnitz is rendszeresen
alkalmazta es az 6 erdeme, hogy
ez a vizgyogyaszati eljaras szeles
korben elterjedt. Az U1ofOrd6t meg
igen en§lyes formaban rendelte, Yo
oratol 1 6raig tartott. Ezzel ellen
tetben Kneipp eljarasa enyhe. Ele
inte meg 6 is 1 perces OlofOrdoket
rendelt, kes6bb azonban lement a
fOrdesi idovel 6-10 masodpercre.
Az ulofOrdot Olokadban vegzik,
melybe annyi vizet ontenek, hogy
az egesz altest a gyomorgodorig es
a fel combig a vizben legyen.

Verszegeny, gyenge testalkatu
es felenk termeszeW embereknel
eleinte az 016fOrdot langyos, 18
fokos vizzel rendelik. Alhasi be-
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Megfigyel6k as m gfigyeltek Endrodon

munkalatokon es onnat oktober 27-en indultam
el gyalog, haza, es oktober 28-an delutan
13.30 perckor ertem haza. Majd kimentem az
utcara es lattam, hogy tobb ember jon hazafe
le es Kurilla Janos megallott velem kozblte,
hogy Ellenforradalmi Bizottsagot valasztot
tak a Kozsegi tanacshazan. Majd kesobb Matus
ka Imre, endrodi lakossal, akinek elmondtam,
milyen korulmenyek kbzott jottem haza. Utana
lakasomra mentem.

Hazaerkezesem utan felesegem kbzbl te ve
lem, hogy amig en tavol voltam, ott volt na
lam Toth Imre endrodi lakos es hivott, hogy
menjek el delutan megtartando Ellenforradal
mi Bizottmanyi ulesre. Az ulesen felolvastak
az elozetesen kijelol t 50 szemely nevsorat
es kozben engem is javasoltak, hogy valasz
szanak be a bizottsagba, be is valasztottak.
A bevalas z tasom u tan Bula Vince j avasol ta ,
hogy a Tanacshazarol el kell tavoli tani a
szemelyeket. Ezek kozbtt szerepelt volna Ma
gyar Istvan tanacselnok, Timar Imre VB tit
kar, Hornok Istvan es meg egy vegrehajtot,
akit nev szerint megemliteni nem tudok. Ezek
kbzbtt szerepeltek. volna a begyujtesi alkal
mazottak is.

A javaslat utan en felalltam es javasoltam,
hogy ilyen szemeIyekre szukseg van, es ez1:
elvetettek. Ezek utan a hozzaszolasok utan
Denes Izra tanitot valasztottak meg nemzet
orparancsnoknak. Ezutan elhataroztak, hogy
kozsegvezeto es iranyito szerveit ok fogjak
iranyitani. A gyulesen 20 fobol allo polga
ri orseget szerveztek. Ezeket jegyzokonyvi
leg bizonyitani tudok, melyeket a karhatalom
hazkutatasom soran megtalaltak.

Ezek utan az EIIenforradalmi Bizottsag a
megyei es ]arasi es orszagos utasi tasokat
vartak. Ezt tudomasom szerint Vaszko Mihaly
kerte telefonon keresztul.

A megyei Ellenforradalmi Bizottmanytol,
mint Jarasi Forradalmi Bizottmanytol kert,
de semmi erdemleges utasitast nem adtak.

En, mint a forradalmi bizottmany jegyzo
konyvvezetoje jegyzokonyvekkel tudom bizo
nyitani tevekenysegemet, melyet a karhatalom
orizetbe vetelem 'alkalrnaval kezhez vett.

Egyebet eloadnl nem tudok, a jegyz6kbnyv
valosagnak megfelel, melyet sajat kezuleg
alairok..

Tisztelt Olvas6!

Az 195.6-08 forradalom es szabadsagharcra emlekezve
ideztem fel a forradalmi esemenyeket es atneztem a telepu
lesunkhbz Gyomahoz es Endr6dhbz kapcsol6d6 dokumen
tumokat. Az 56'-os esemenyek utan a megtorlas kbvetke
zett. A forradalomban resztvev6ket ellenforradalmaroknak
belyegeztek, legtbbbszbr bebbrtbnbztek 6ket, es hosszu
evtizedekig viseltek ezt a lealacsonyft6 megkulbnbbzte
test. Ogynbkbk hada lepte el a faIvakat es a varosokat, az
ujra er6re kapott AVH beszervezettjei az ugynevezett 3/3
as ugynbkbk mindenki bizalmaba ferk6zve gyujtbttek az
irfformaci6kat. Kulonosen a kulakszarmazasu vagy a nepi
den"lokraciara veszelyes, ugynevezett ellenforradalmarok
megfigyelese kiemelt feladatuk volt. Az ugynbk /istak es
a jelentesek ma is hianyosak. Sokat megsemmisftettek a
rendszervaltozas ,idejen. A megmaradt aktak a tbrteneti le
veltarba kerultek es egy ideig nem hozzaterheW, titkosftott
dokumeritumok voltak.

Szerencsere az id6 es a politikai akarat leheWve tette,
hogy a tbrteneti leveltari anyag kutathat6 legyen, es barki
kikerheti a sajat magara vonatkoz6 anyagokat.

A kulakuldozes tersegunkben, fgy Endr6don is szornyu
sorsokat eredmenyezett, melyr61 alig talalunk adatokat. A
visszaemlekez6k meg ma is nehezen nyflnak meg, meg
ma is fEllnek. Ennek a feher tortenelmi foltnak a megerte
set a hianyz6 tbrtenelmi szalak felkutatasaban lattam, ezert
tudomanyos alapokra helyezett kutatast indftottunl<. Nehai
Szab6 Bela lelkesen kutatta az elerhet6 leveltari anyago
kat, majd ezzel a temaval foglalkoz6 tbrteneszt kertunk fel,
aki kelevi kutat6munka eredmenyekent feltarta a gyomai
es endr6di 50-es evek torteneti leveltari anyagait. Ebb61 az
anyagb61 emeltem ki az endr6di 1956-os esemenyekhez
kapcsol6d6 jelentest.

"Jegyzokbnyv

Felvetetett a gyomai rendorors hivat.alos
helyisegeben, 1957. marcius ho I-en. Balogh
Elek fuszerkereskedo kihallgatasa alkalma
val.

Jelen van: Kbvesdi Las.~o !.hdgy.

Balogh Elek, szuletett Endrod, 1910. ju
lius 4-en, nos David Annaval. Anyja: Czmarko
Veronika, apja: Lajos, foglalkozasa fuszer
kereskedo-onallo kisiparos. Felszabadulas
elott SZDP-nek t.agja, a felszabadulas utan
szinten az SZDP-nek tagja. Endrod, Lenin ut
3 szam alatti lakos.

1956 oktober 23-an Tolna megye, Tolna kbz
segben dolgoztam arvizkar-helyreallitasi

Balogh Elek
vallomastev6

Kbvesdi Laszlo
r.hdgy."
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"NEGY 5 HONVE EK FEGYVERBEN"
(Reszletek a nagyvaradi magyar kiralyi 4-dik honved gyalogezred harcaib61)

Forras: "Negyes honvedek fegyverben" kiadta: MAKKAY (Machalek) Pal Bekescsaba, 1934.

A "nagy haboru", a "nagy vereke
des", az "elso nagy verel<edes" hetve
nedik evfordul6jan gyaszos aktualitas
b61 emlekezem-emlekezzOnk - endrodi
es gyomai eleink, vitez honvedjeinl< ke
serves harear61 a "beesOlet mezejen"
elesett hoseinkrol (igy van bevesve az
ezred katona; altai epitett olaszorszagi
San Martino del Carso-i emlekmuvbn).
Meghaltak az osztrak esaszarsag bu-

.kasa utan alakult osztrak kbztarsa
sagert, mert ha ok a magyar katonak
nem tartjak az Isonzo-Piave frontot,
akkor az olasz hadsereg s sZbvetsege
seik Beeset is elfoglaljak. Jutalomb61
hazajukat szetdaraboltak s a tbrtenel
mi aljassag ospeldajakent a birodalom
romjaihoz esatoltak a magyar haza
nyugati terOleteit Vas, Zala, Gyor, Sop
ron, Moson varmegyek nyugati savjat
- amit ma Varvideknek, Burgenlandnak
neveznek - karp6tlasul az Olaszor
szaghoz esatolt Del-Tirolert. Mikbzben
egy 2003-ban irott osztrak utikbnyv ir6
ja azon kesereg, hogy Sopron es kbr
nyeken lak6 "vereink", ti. osztrakok egy
sajnalatos felreertes - ti. nepszavazas
eredmenyekent - Magyarorszaghoz
esatoltattak. Errol en itt most nem irom
Ie a velemenyemet.

Tehat kbvetkezzenek az eseme
nyek a eimben·emlitett ezredtbrtenet
bbl.

A m. kir. nagyvaradi honv. gye. ke
reten belOI megszervezett 4/1. hadtap
gyalogzaszl6alj a vilaghaboruban. A
zaszl6alj (zlj.) Nagyvaradon 1914. au
gusztus 24-en alakult meg es rbvid ki
kepzes utan szeptember 5-en elvonult
Szarajev6ba. A 2. szazad - ahol a leg
tbbb gyomai es endrodi hadfi szolgalt
- paranesnoka (pk.) Szasz J6zsef (or
szaggyUlesi kepviselo) hadnagy (hdgy),
Bir6 ~rnold (szonyegkereskedo) hdgy.,
KATO Lajos (gyomai ad60gyi jegyzo)
hdgy., Rosinger J6zsef (Olloi fakeres
kedo) hdgy. A had tap feladatkbr nem
tartott sokaig, mert rovid uton hareol6
alegyseg valt a zlj.-b61. Feladatuk volt
Bosznia megtisztftasa a kisebb eso
portokban betbrt szerb katonakt61, akik
kegyetlensegerol iszonyatos peldakat
tapasztalhattak honvedeink. Okt6ber
9-10-en ut6vedhareokban visszavonu
lasra kEmyszeritett a zlj. egy szerb esa
patot. A 2. szazadbeli Szekely (Stein)
Frigyes (mezoberenyi sZOletesu) or
mester es esapata visszavett az ellen
segWI tbbb agyut. A Drina menten fog
lalt allast a zaszl6alj, mely kiegeszOlt
Hofmann Dezso fhdgy. pk.-saga alatt
leva geppuskas egyseggel. A kbrnyezo
fakon megbujt esernagoraeok (monte-

negr6i nepfelk.) negy iranyz6t is kilot
tek. Hamarosan sikerOlt ezeket meg
semrnisiteni. Kesobb a Cattaro··i obol
elott fekvo Gruda kbzsegnel karszt
hegy maszasban, ottani viszonyok ko
zbtti harekikepzesben reszesOltonk. Itt
tbltbttOk a karacsonyt es szilvesztert.

1916. szeptember 4-en zlj.-unk az
1. hadosztaly szelso balszarnyara, az
AVCSE pataknak az ISONZO-ba omle
senel fekvo AUZZA (ma Avese Szlove
nia) kbzsegbe helyeztetett at, illetve az
Avese patakt61 eszakra fekvo allasokat
foglalta el, melyeket rbvidesen szilard
allasokka epitettek ki. Zlj.-unkhoz ~e

rOlt PAPP J~no·hdgy. (1934-ben az UJ
MAGYARSAG e. lap belmunkatarsa,
neves ir6) geppuskas paranesnok. Ek
kor mar 24 db. geppuska volt, s kOlbn
muszaki esS\pat. A zlj. eO.-i vezetese
Dr. PETHEO Jano? fhdgy ala kerOlt,
akihez meg: Dr. SZEPE Istvan hdgy.-ot
rendeltek. Az Auzza-i szakaszon 1917.
majus 12-20 kbzbtt a X-ik isonz6i esa
taban zlj.-unk a leghevesebb pergoWz
ben is vitezOI tartotta vonalat es sikerOlt
az Isonz6 bal partjan befeszkelt olasz
esapatol<at a foly6n at visszaszorftani.
Kbzben a zlj. paranesnoksagat a 86.
kbzbs gyalogezredbeli GAAL Henrik
szazados vette at. Augusztusban sza
badsagra menven a paranesnoksagot
ISKRICS szazados vette at. A XI-ik
isonz6i esataban az ellenseg kOlbnbs
hevesseggel tamadta az Auzza-i front
szakaszt. Ez ido alatt a zlj. augusz
tus 17-tol bt napon altai a kbrnyezo
hegyekrol olasz es franeia tozersegi
pergoWz altai szenvedett igen jelen
tos veszteseget. Tbbbek kbzbtt elp. 21
porb. geppuskas 16, a gazdasagi osz
taly teljes felszerelese, egy akna egy
szerre negy kival6 altisztonket meg
bite. Az 1. szazad majdnem teljesen
elpusztult. A 2. szazadb61 elesett CS.
SZABO Albert ormester, egyike legki
val6bb altisztjeinknek (e sorok kbzre
ad6janak nagyapja), a 3. szd. 50%-os
veszteseget szenvedett..

Megrenditb irasok, kbltemenyek
szOlettek ebben a pokolban, ime a sok
sok ezer kbzOI egy vel's es egy imad
sag:

ANNUS Antal 4-es honved verse:

1. Kbdfellegek, sotet felhok
Takarjak a hegyteWt
Messze esillog a feher h6,
Lent rohan, zug az Isonz6.

2. A nagy hegyek rajvonalban
Versenyeznek magassagban,
Neha ugy tesz, mintha menne,
Neha meg mintha jonne.

3. Lent pedig a folyam arja
- Irt6ztat6 nezni rajta! -
Majd elnyel s bant6an int,
Csalogat6n ha ram tekint!

4. Neman hivogat kozelebb
~s en bnkenytelen megyek
Ugy esalogat, ugy hiteget,
Mint szerelmes part a liget.

5.Hazam l sze~etett szep hazam,
Odahagytam Edesanyam,
Odahagytam szeretteim,
Felesegem, gyermekeim!

6. Odahagytam boldogsagom
S vermezokbn lett lakasom.
Hoi gyulolet es irigyseg all
Szemben egymassal a frontnal.

7. Nagyot esattan, repOI a ko,
Nehez, buzos a levego,
Kitbrt tan a pokol torka?
Nem, az esak az agyu dolga.

8. FOstblbg a sziklak kozott,
Feneketlen gbdrbt utbtt,
Mint a villam, ha ugy talal
Nyomaban biztos a halal!

Egy reformatus tabori lelkesz imaja:

Gondviseles titkos keze,
Hogy nem talalt ott senkit se.
Istenbe helyezeU remeny,
Dieso osvitezi ereny...

A harei zaj alig elall,
A fenyes nap meg Ie sem szall,
Tudja Isten, miert teszik!?
Megint kezdik, ujra kezdik.

EIOI a zaj ejfeltajba,
S fUrdik az ej a holdsugarba
Csillag konnyeket hullajtva 
Nezi: mi az "ember" dolga?

Saki nezi, aki latja,
Aki erzi konnyet ontja ..
Kbveti a dieso napot,
Felszaritja a harmatot.

Felszaritja a konnyeket
S ostromolja az egeket:
Mikor jbssz el boldog 6ra?
Vilagbeke virrad6ja l

Kbzreadja: Cs. Szab6 Istvan
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SzAz eVe szuletett Hatar Cjyozo
Ebbol az alkalomb61 01

vashatjdk esemenyekben gaz
dag eletrajzdt, melyet - muve
ivel egyutt - megtaldlhatnak
a Petofi lrodalmi Muzeum
(PIM) Digitalis lrodalmi
Akademia oldaldn.

1914. november 13-an
szGletett Cjyoman. Eredeti
neve: Hack Viktor. 1946
ban magyarositotl. Muveit
mar Hatar Cjyozo neven
publikalta.

Apja, Hack Vilmos a
gyomai I<ner nyomda paplr
szakertoje volt, az I. vilagha
boruball megrokkant; 19y a
csalado! a kesobbiekben az
anya, Turi Maria Margit tar
totta eL 1920~ban koltoztek
Budapestre.

A Marko utcai Forealban
erettsegizik (1933), maN a
budapesti Muegyetem Epl

:::!iI:i=:&,."j teszmernoki I<aran szerez
diplomat (1938). Vniverzalis

" tehetseg leven, tanulmanyai
kozben a Zeneakademiara is

jill', ahol - tobbek kozott - I<odaly ~o!tant ,hallgatja. Min.t sZi~orl,o
mernok, ket even at dolgozik Hajos Alfred mellett, maId ;,egze
se utan neQY esztendeig a I<ozmunkatanacsnal .lit alkalmazasban,
Borblro Vi~gil irodajilban. Mar lrja elso regenyeit, anelkG!, hogy
publikalasukraremenye lenne. , ..

1943-ban reszt vesz egy allamellenes szervezkedesben; maJus
1-jen osszeeskUves vadjaval letartoztatjak, muveit b(injelkent lefog
laljak. A Haditorvenyszek felse~arul~sert halal;a ,Heli;, majd ,~z~ 
tObbszori, hosszan tarto fellcbbezes utan - 12, vegul 5 eYre mClSek
lik. Satoraljaujhelyi raboskodasa idejen aWi az 1944. marcius 22-i
fegyhazlazadast; ezt kovetoen buntetoszazadba soroljak be, de ,1944
keso oszen sikerU[ meQszoknie. Budapesten a Wallenberg-hazban
talal Mlast es menedek;l. Itt hi meg a nyilils-uralom vegel.

1945 es 1947 kozott il budapesti VNRRA-misszionill epitesz
kent dolQozik. Annak megszUntetese utan forditasbo!, kUlonbozo
"negermunkakbol", festmenyci ertekesitesebol tartja fenn magal. Az
Vjllold korevel es a Szentendrei Iskola m(jveszeivel all szorosabb
kapcsolatban. Ekozben folyamatosan irja uj s ujabb muveit, noha
mCQjelenesre tovabbra sines esClye.

-1950 januarjaban hataratlepest kiserel meg: a trieszti VNRRA
missziohoz akar eljutni. Miutan elfogjak, ket es Fe! evet tOlt ku!on
bozo bortonokben es munkataborokban (a szegedi Csillagban, majd
a budapesti CjyGjtoben; innen a mis/<olci Egyetemvaros epitkezesere
viszik a rabokat, majd Satoraljaujhely, Hejocsaba, Marianosztra
kovetkezik. Innen szabadul1952 nyaran). Egy tervezoirodaban he
lyezkedik el; kesobb az lroszovetseg Fordltoi Szakosztalya segitsege
vel muforditokent fUqgetlenili magal.

1956 lilvaszan isrneri meg leendo feleseget, Pragai Piroskat, aki
vel 1956 deeembereben e1hagyja az orszagot: Londonban telepsze
nekle.

!-Iatar Cjyozo a BBC Magyar Osztalyanak munkatarsa lesz

(1957-1976); nyugdljazasat kovetOen a Szabad Europ'a.. Radi.o~ak
dolgozik. Emeltett 1960 es 1985, kozott J!!int az ango! ku!~gyn;IP~s~
terium hivatalos\ !utora, angol dlplomatak magyar nyelvI felkeszlte
set es a magyar Kulturaba valo bevezeteset vegzi feles,e~evel"egyutt,
aki - felelossegt~ljes Iisztviseloi munkaja mellett - ferJe muvemek
angolra forditasan is do!gozik. , ,

1967 marciusabiln koltoznek del-londonI vegleges otthonukba,
aho! emigrans, majd kesobb hazai barataikat is surtin v~nd,eg~l Idt
jak. Cjyakran szerveznek irodalmi esteket, amelyeken Pragal Plroska
a muvek tolmacsolasaban, elOadom(jveszkentkozremlikodik. Szoros
kapcsolatot tartanak. fenn az emigracio kulOnbozo irodahni korei:,e!
(a Parizsi Magyar M(jhellyeL a londoni Sz.epsi C~ol)1.bor; ,:ala!,!!mt
a hollandiai Mikes Kelemen Korrel, a mimci)enI VI Latohatarral
stb.) 1970-ben az Amerikaban elo Makkai Adam tobbhetes ~Io
adokorlltat szervez Hatar Cjyozo szamara; Clevelandben a yaros
dlszpolgarava valasztjak. 1978-ban ~jr~ korutat tesz; ;ni~~e?y felsza~
e1oadoestet tart a magyarlakta telepuleseken. Ez a ket korut teremll
meg a bazist sajat konyvkiadasa szamara. A kovetkezo evtizedben
szinte evente jelennek meg m(jvei. . , , ,.,

Lassankent kiepUlnek hazai kapcsolatal IS. 1988 apnlJsaba~

I<abdebo Lorant irodalomtortenesz kerdeseire valaszolva londonl
otthonaban magnora mondja elelutjaI.1989,os,zen latogat haz~ el~o
lzben hivatalosan. 75. szuletesnapja alka!mabol a Magyar I<oztar
sasag Aranykoszoruva! E~esi~~tt .Csillawendjevel ,~untet,ik, .ki. "0u
veit azota folyamatosan k1adlak ,tthon IS. 1990-tol halal~lg szmte
minden konyvhetre hazajon, szerzoi esteket taJ1~ dedlk,al. 1991:
marcius 11-en I<ossuth-dijat kap. 1993-ban .a SzechenYI IrodalmI
es M(jveszeti Akademia tagjava valasztja. 1994-ben szUlovarosa,
Cjyomaendrod dlszpolgaravaava~ja. VgyaJ~ez evbe~ ,a .Misko~ci
Egyetem dlszdoktori e1met adomanyoz nekt. 1994. JUnIUS 16-an
meg1<apja az angor kiralyno engedelyet aze!d~t;lren~ek,vi,selese,hez.
1998-ban a Budapesti M(jszaki Egyetem Eplteszmernokl J<aranak
rektoratol atveszi arany- es gyemantdiplomajat.

Tagja volt a Magyar M(jveszeti Akademianak. 2005 oszen a
Magyar lroszovelseg Elnoksegenek orokos lagjava v~l~sztottak.

Az 19U9-90-es fordulat ota rendszeresen publr1<alt hazal fo
lyoiratokban. T¢bbszor lepett fe! videki varosokban, sot I<~ssan e~

Pozsonyban szervezet! eloadoesteken is. Neve fokozatosan Ismertte
valt a szelesebb kozonseg elott; kialakult hilzai olvasotabora. Kony
vei sorra megjelente!< kulonbozo hazai kiadokna/; halalaig halalmas
szellemi frjssessegg~L dolgozott, ·figyelemmel kl~erte mi~~ a p~liti
kaL mind az irodalmi Clet jelensege[1. Naprakesz pub!lClSztlkaval
allast foglalt vitas kerdesekbe~ (pI. az !ro~z?~e~seg bonY?,l~lt kuzde,~
meiben), s tanacsaival, velemenye nyllvanttasaval hozzalartdt a mu
veszeti elel anoma!iainak tisztazo rendezesehez. 90. szUletesnapjat
az lroszovetseg szep rendezvennyel Gnnepell~; a 2005-os konyvhe
ten tobb uj kotetet dedikalta, konyvbemutatom reszt vetl.

FeleseQe, Pragai Piroska sulyos betegsege miat! egyre ritkabban
jar! haza, "'de londoni .Jellegvar~bol" meg min?ig minden jelenlo
sebb hazai m(jveszeli esemenyre devenen reagall.

2006. november 13-an - Halar Cjyozo 92. sZliletesnapjan -I<a
roly f6herceg unnepi fogadast rendezett az 1956-os m~~yar ..emig
ransok tiszleletere; a m(jsort a Londoni Magyar I<ulturahs Kozpont
igazgatonoje, Bogyay I<atalin szervezte. Az est "vezerszonoka" Ha
t~r Cjyoz6 volt (ekkor meg llgy tUnt: ereje leljeben). A befogado
orszag neveben Lady Solti - ~, Lonc,lonba~ CIt magyar karmester,
Solti Cjyorgy ozvegye - tartot! unnep, beszedet.

November 17-en meghalt Pragai Piroska (aki mar honapok
ota intezetben fekUdt, alig-alig tudva magarol); ferje tiz nap mul
tan november 27-en kovette Ot. A londoni SI. Cjeorge's korbazban
hll~yt el. Kozos nyughelYlik - vegso klvansagukn~k megfeleloen
- hazai foldben van; klvanSagil az volt, hogy Hongnllscule - s szel
[emi hagyatekuk - oro!<ose a magyar allam legyen.

Temetese - Piroskajaval egyUtt - 2007. januar 23-an duo 3-kor
volt a Farkasreti temeloben.

Fontosabb dijal<, elismeresek:

1989 - a Magyar I(oztilrsasag Aranykoszoruval Ekesltett Csillagrendje
1991 - I<ossuth-dlj ,
1994 - A Magyar I<oztarsasagi Erdemrend kozepkeresztje
1996 - a Salvatore Quasimodo Koltoi Verseny Nagydlja
2001 - Marai Sandor-dij
2004 - Pro Cultura Hungarica

Az eletrajzol Cj. I<omoroezy Emoke lrta.
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Olsztyn, 2074. okt6bere

Es vajon volt-e, van-e esetleg gyomaendrodi szal is Warmiaban?
Nem kizart. Hisz hoi ne lenne? De ha megse, ez a cikk es szerzoje

mindenkeppen annak tekinthet6!

Olsztyn ol'arosa

A warmiai magyar nemesi esalad, a Kalnassyak mai sorsar61 mar
nem tudnak a helyiek, talan szetszeledtek a vi lagban, talan kihalt az
utols6 generaei6 is. Rokoni 'agak leszarmazottai bizonyosan elhetnek
valahol mashol, de korunk esze, az internet se sokat segftett nekem ez
Ugyben. J6 lenne pedig utanajarni!

Lidzbark Warmiliski piispoki vara - Wnrmia sok el'szazados szekhelye

Siremlekere latinul az van vesve: "Suae regis majaestatis in Polonia';
azaz"Ofelsege, a lengyel kiraly tisztje"

Bathory Andras warmiai piispok es
bfbol'Os arckepe a lidzbarki val' nagy

termeben

De legyen bar kozpont, vagy legyen nagyobb vagy csak kisebb
helyseg e tajekon: mindenUtt festoi hangulat fogad. (supa vorosteg
las lovagvar, veres csatakkal es titkos legendakkal korUllengve, csupa
vorosteglas g6tikus katedralis es templom, vorosteglas palota, voros
teglas falusi udvarhaz... tavakkal, fenyoerdokkel es persze az uj es
legujabb-kori epitmenyekkel korUlolelve, itt-ott meg is bontva ezzel a
hangulatot.

(folytatas a 7. oldalrol)

iranyftotta, akire nem csak egyhazi, hanem politikai, diplomacfai,
adminisztratlv es katonai vezeto szerep is harult. A warmiai pUspok
seg szekhelye Lidzbark Warmitiski (nemetUl Heilsberg) volt, de egyre
inkabb nott Olsztyn (Allenstein) jelentosege is, mely aztan az ujabb
korokra at is vette a kozpont szerepet. A Nemet Birodalomban, azon
belUI Kelet-Poroszorszagban mar hivatalosan is regi6s kozpontta valt, a
II. vilaghaboru utani Lengyelorszagban pedig a visszanyert Warmia es
Mazuria vajdasagi szekhelye lett. Mara mar egy nagyra nott, ketszazez
res, ugyanakkor igen szep es vadregenyes varos.

A warmiai pUspokok listaja hosszu, tele nemet es lengyel vagy"ez
is-az is" hiressegekkel. Es hat magyarral is! Bathory Istvan, a nagy kiraly
ugyanis Lengyelhonba hozza es 1584-ben idehelyezi unokaoccset,
Andrast, rogton nagyfonoknek. Rokoni kapcsolat ide vagy oda, Batho
ry Andras nem szUlethetett akarmilyen legenynek, a jezsuitak is sokat
es gyorsan faraghattak rajta, mert - frd es mondd - mar huszonegy eves
koraban biborossa avattak! Nem is iranyitotta rosszul tlz evig Warmiat,
de aztan a torok elleni harcok miatt hazament Erdelybe. Gyorsan meg
halni. Mert a magyar seregben harcol6 szekely parasztok se sz6 se
beszed, arul6 m6don hirtelen a magyar katonakra tamadtak, es 6t is
megoltek. Levagtak a fejet, aztan meg az ujjat is egy rubinkoves gyuru
ert. lIyen idok jartak. (Akkor is.) fgy aztan hiaba emeltetett maganak es
testverenek gyonyoru siremleket kedvenc varosaban, Wartemborkban
(ma Barczewo), az bizony Ures maradt, igaz, maig megcsodalhat6.

szazadban.

A kiraly azert kiraly, hogy udvart, rokonsagot es bizalmasokat tart
son es azokat - ha kell - magaval cipelje. (A mai politikaban es ceg
vezetesben se idegen dolog ez, csunya nyelven "sleppnek" vagy "cs6
kosoknak" nevezik oket). Mindamellett magam is meglep6dtem, hogy
Bathory Istvan magyar "hozomanyab6'" masok is kerUltek Warmiaba.

A Kalnassy nemzetseg - roko
ni attetelen keresztUl - szinten
Bathorynak koszonhetoen ta
lalt itt nemessegre, uj hazara
es j6 hirnevre, kes6bb ovek lett
a warmiai Gqglawki (Ganglau)
koruli nagybirtok. Egyik tagjuk,
I<alnassy Joachim pedig papkent
a hires gniezno-i ersek, Ignacy
I<rasicki szemelyi titkara volt, har
mine even keresztUI, meg a XVIII.

Sajnos a Kalnassyak GCjglawki
ban emelt eredeti csaladi kriptajat
- rossz id6kben - kiraboltak es szet
hordtak, a maradvanyok ma egy ut
meriti befalazott szUksegkriptaban
vannak elzarva a vilag es a magyar
turista szeme elol. Az 1700-as evek
vegen a csalad egyik elokelo tagjat,
I<alnassy Andras Mihalyt viszont a. .., .
Bartqg-i (Bertung) templomban te- B~tho.ry An.dras ~s fil'ere" Boldl- ,

tt'k'l . t t .. tt 'k zsm (Ules)slremlekeabmczewo-1
me e e, es es e malg 0 nyugszl. Szent Andras templomban A Bartqg-i templom Olsztyll mellett, melyben a Kalnassyak egyik tagjn nyugszik
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45 EVES
2014. szeptember 20-an 45 eves talalkoz6ra gyliltek bssze az

Endrodi Altalanos Iskola 1969-ben vegzett diakjai.
OsztalyfOnbkeink voltak: Ricsei Balazs, Par6czai Gergely, Wag

ner ]6zsef
A harom osztalyban bsszesen 81-en vegeztiink, es most 28-an

jbttek el.
II-en mar sajnos nincsenek az elok soraban.
Tanaraink kbziil csak 4-en tudtak eljbnni: Balint Katalin, Gellai

Janos, Wagner ]6zsef es ZoJtanfi Laszl6.
Az iskolai tahllkoz6t kbvetoen a Dombszbgbn ebeddel folytat6-

dott a program. .
Giricz Laszl6 es Pelyva Imre szervez6k

Fiilop Zoltan

2014. 10.25. Mezohegyesi SE - Gyomaendrodi FC 7: 0
G.: ._-
1fi.: 4: 0 G.: ---

161 megszerveztek vedekezesiiket a vendegek, az elso felido
ben nem is adtak meg magukat, annak ellenere, hogy a hazaiak az
elso negyed6ra vegen egy fejessel mar vezeteshez is jutottak. A g6lt
kovetoen az e1so felidoben meg szervezetten vertek vissza a hazai
pr6balkozasokat, bar erejiikbol tamadasokra nem igazan [utotta.
A sziinetben viszont megtbrt a szervezettseg. A masodik felido
elejen tiz perc alatt bekapott harom g6!, ebbol ketto biintet6, meg
renditette a gyomaendrodi csapatot. Ettol kezdve teljesen egyolda
luva valt a jatek, csak az volt a kerdes, milyen aranyban nyernek a
hazaiak. A vendeg, Sztank6 kaplls bravLlrjai ellenere jelentos lett a
kiilbnbseg, ujabb harom g61 k6vetkezett. A hazaiak a het g610n tul
szamos ziccert elhibaztak es ket alkalommal a kaputar talaltak el.
A gyomaendrodi csapatot, eddig nem jellemzo m6don, a Mezohe
gyes masodik felidei eredmenyes jatekaval teljesen padl6ra kiildte.
TekinteJyes g6lklilbnbsegu, megerdemelt hazai gyozelem sziiletett.

VARO UNK
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2014.10.11. ok. Rak6czi Vasas SE - Gyomaendrodi FC 4

Az eddig lejMszott merkozcsek eredmenyei:

Hirek a labdarugas
Megyei I. osztalyab61

Folytat6dott a bajnoksag oszi sze-
.", zonja a Gyomaendrodi FC labdarllg6i

szamara. A h6napban lejatszott mer
kozesek kbztil a nagyon fontos hazaia
kon egy gyozelem, egy dbntetlen ered
meny szUletett, mig sajnos videken
vereseg volt a merleg. Nagyon kellettek
a hazai pontszerzesek, hogy a kituzbtt
celt pontszamban is teljesiteni tudja a
csapat. A videki merkozeseken azon-
ban j6 kezdes utan batortalan folytatas
kbvetkezett, ezzel lehetoseget adva az

.'Q~ellenfelnek a jatekra, igy mindketszer
'~, nagyaranyll vereseg lett a vege. KUlb-

nbsen faj6 a mezohegyesi fiask6, hi·
szen meretes "zak6val" tert haza a csapat, pedig a bajnoksag eddigi
szakaszaban nem ez volt jellemzo a csapat jatekara. SZiikseges ki
elemezni az okokat, hogy a tovabbiakban mindez ne forduljon elo,
hiszen nem i1yen folytatasra szamitanak a csapat mellett kitart6 es
videkre is e1utaz6 szurkol6k.

14

2014. 10.04. Gyomaendrodi FC - Bekesi FC 3: 0
G.: Erdosi Gy., Kovacs 1., Werle T.
1fi.: 0: 6 G.: ---

A hazai csapat a merkozes kezdetetol tamad6lag lepett fel, nem L...-, _

kivantak semmit a veletlenre bizni, a vendegek viszont kontni.kra palyan, hoi az egyik, hoi a masik fel dominalt rbvidebb szakaszokra.
rendezkedtek be. Az elso felido soran a gyomaendrodi csapat elott Egy ilyen idoszakot kihasznalva a meccs elejen Keki juttatta veze
ad6dott tbbb lehetoseg, a bekesiek sz6rvanyos gyors ellenakci6i vi- teshez a vanyaiakat, 10 meterr6l elrllgva a labd<i.t a kapus mellett. A
szont nagyobb veszelyt jelentettek, de g61 nem szUletett. ket csapat kapusai tovabbra sem sokat unatkoztak, igaz komolyabb

A masodik felido elejen jbtt gyors ket hazai g61 megtbrte a la- helyzetelmel nem kellett j<i.tekba avatkozniuk. A felido vegen sze.m
togat6k ellenallasat. EI6bb Erdosi egy kipattan6t kotort a kapuba, fUles g6lla! egyenlitett Csap6, kihasznalva a vendegek vede1menek
majd Kovacs 1mre csapott Ie egy beivelesre, es tordulasb61 a tizen- rbvidzarlatat.
hatoson bellilrol vagta lec ala a labdat. Ezt kbvetoen is tamadasban Sziinet utan megelenkiilt a jatek, mindket oldalon ad6dott le
maradtak a hazaiak, egy szep akd6 vegen Werle cselezte be magat hetoseg a "ezetes megszerzesere, de a tamad6k kblcsbnbsen hadila
a btintetotertileten beWlre, es 6 mcterrol a kapus mellett tovabbitott bon alltak a hefejezcsekkel. ]ellemzo, hogy a vanyaiak meg biinteto
a hal6ba, A hatralevo idoben a bekesiek pr6balkoztak szepiteni, de bOl sem tudtak bevenni a hazaiak kapujat. A 74. percben a megitelt
nem volt meg a kello atiitoero, a vendegl<i.t6k pedig nem eroltettek tizenegyest a hazai kapus nagy bravUnal haritotta. A ket csapat
tovabb a g6lgyartast, igy is magabiztosan nyertek. mintha tulsagosan is tisztelte volna a masikat, a biztos vedekezest

tartotta szem elott a tamad6jatek helyett. A vendegek egy arnyalat
nyival ta"ln kbzelebb jartak a harom pont megszerzesehez, de ezt a
pluszt "e1fiistbltek" a biinteto kihagyasaval.:0

2014.10.19. Gyomaendrodi FC - Devavanyai SE 1: 1
G.: Csap6 P.
Hi.: 2: 7 G.: Par6czai G., Madar V.

Szomszedvarak talalkoz6jan valtozatos elso felidei jateJ< folyt a

G.: ._.
Hi.: 10: 1 G.: Gyuricza L.

Batran kezdtek a vendegek, ket lbvessel fujtak ebresztOt, elobb
Molnar majd Takacs lohetett volna g6lt, de mindkct lehetoseg ki
maradt. Nem igy a Rak6czi oldalan, ahol a 23. percben egy melyse
gi passzal a vendegek csatara iramodott kapura, kicselezte a kapust
es guritott eles szbgbol a hal6ba. A 36. percben tovabb nehezedett
a vendegek sorsa, lerantasert Banyait kiallitotta a jatekvezeto. Ne·
hany percen beliil kihasznaltak az emberf6rt a hazaiak, jobb oldall
lapos beadast a rbvid oldalon erkezo csatar sarkalta a hal6ba. G6l
foglalta keretbe a sziinetet, hiszen a terfelcseret kbvetoen Tasi a rb
vid sarkot lOtte ki 8 meteno!. A felido kbzepen jbtt az ujabb hazai
g61, ezzel vegleg megpecsttelodbtt a megfogyatkozott vendegek
sorsa. Az utols6 hL1SZ percben mar nem erolkbd6tt a hazigazda, a
vendegekben pedig nem volt hit es ero a szepiteshez, illetve az ered·
meny szorosabba tetelere.
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A tekintelyet rombolta volna, ha r6kerdez, rgy hat fris·"
sen dinamikusan vezenyelni kezdett, a zenekar r6zendf"te1t
es egy csod61atos pr6ba vette kezdetet...

Az esti el6ados megkoronozta a pr6b6t, fantasztikusan
j61 sikerOlt.

Mikor meghajolt a k6z6nseg fele es a zeneszei fele in
tett. akik szinten meghajoltak, kezet fogott a sz61ist6val a
karmesteri palco huncu1"ul kacsintott a zeneszekre es egy
ertelmO jellel mutatta, hogy j6k voltak ...

Mesek, vel'sek•.•
~_.",-0L0l["""""""""--""'""""""'-"'-""_." •...•. -

A zene szarnyan...

2014. november

Benke Maria

Hajnalbon koszontelek ,dritga Nap,
bearanyozod az egesz Elelem.
Fenyedtol oz ember erore kap,
«napleny szitmomro lelelem...

Mindig vitgyom koszonlesedel,
kiilonosen tavasszal, snyitron.
Gyonyorrel veszem olelesedel,
e I(el evszokot nagyon vitrom ...

Szeptember honopban a nyitrnak vege.
HUvosodik, esik, rovidiilnek a nappalok.
Sugaraidnok gyenge mitr a fenye,
jobban feloltozom, de azert kinn vagyok ...

Koszontesemet a bucsuzits koveti.
Sajnos ill I<opogtot mitr oz osz.
Anapfenyre vitgyamat noveli
ahuvos, . hiitba bekoszont az osz.

Volt egy regi hiq Endrodiin, a Kossulh ul(aban,
oil szulellem, sEdesanyam is, abban a kishazban.
Voll mar szaz eves is, a nagyapam haza,
regen lebonloltak, lelt idosek "Ionyaja"
Elmerengve alilam oz uj epulet eloft,
kavurogtuk emlekkepek, mi volt azelolt?
Mikor j6 Anyam a kapubu vart
iskolab61 sieltem haza, s ram tol611. ..
Eigondolom, mi mindennek vall ehuz tonuia,
huboruk, gondok, bajok, nehezsegek,
laidalmak, iiriimiik, szuletesek, temetesek ...
Mirol meselt volno, ha meg mindig alina,
Kerdeznem, felelne? -nekem ki vurno?
Emlekek, elmenyek kavorognak bennem,
nem ludok meg menni, ift keillennem.
Fiildbe gyiikerez 0 lubam, s ift tarf,
megis elindulok, merl valomi hojl ...
Vegig jarom a1 ismeros helyekel.
Mi vallozolt iitven eve, mi lehetelt?
Minden es semmi! -milyen erdekes?
Nekem most is olyan a szulofalum,
mint egykoron regen,
ulalum bent von a szfvem kiizepeben.
Hoi biilcsom ringolt, szamomra mega III az ido.
Onhon vagyok, . s lassan hozo megyek,
mashol vall mar uz ollhon, (salild ahol elhetek ...

Vecses, 2014. Slept. 1.

KOslontes, bucsuzas ••.

Elkoszonok Toled derus SZl\p nyitr.
Aszines lombhullits is SZl\p nogyon
Elfogodom, hogy osz jon mitr

, 2014'" 6 Fujjo OHom 0 SZl\l, shogyom ...
Vecses, . IUIllUS . Vemjs, 2014. szep/ember 2.

Ki vagyok en?

Ki vagyok en? - kerdezem.
Nem is tudom, azr felolem.
Tolitn csillag ozegbolton
Esetleg titncollejtek a telholdon?
Fantoziom szitrnyal, velfl,
~ egy lortenetet kerekil.
En vagyok agomoiylelho,
melybol surun esik oso.
Vogy lolitn oz egyik csillog?
Mely fenyesen rogyo9, csillog?
Lehelek en sziirke felho,
de lehetek komor eso.
Koddel fedem be a tit jot,
aszep nopsiites meg vitrhat
Vagyok viditm kispatak
mely a kertek 01011 halad.
Vagyok fecske maditr litba,
moly a leg ben uszik, rebeg aszitrnya.
Nem egyik sem vagyok!
Egy ko, mely soteten ragyog.
Vagyok neha litthatallan,
Konnyben uszo virradatban ...
I(elsegek kozoll hitnyodo viritg
letort gocsortos faitg ...
Melyik vagyok?
En sem tudom ...
Szerelnem megleileni,
merltudni okarom ...

A mester soha sem tudta meg, hogy val6s6g volt-e az
a kOl6n6s pr6bajotek, vagy olom ... /H a vege fuss el vele,
aki tudja, az meselje."

Egy ismerr i1lotot hoz aszel,
regmult idokrol mesel. ..
Felidezi a gyermekkorom,
oz i1lot bevon\ mint egykoron ...
Hojnoli regge i keszites,
nekiink gyerekeknek, onyoi kedveskedes.
Apirftos kenyer illata szitllt,
Jittomitsszeruen "kiobolt" ...
Ebredeskor onyonk mitr tiistenkedell,
munkobo, iskolitbo menoknek
reggelit, tizoroit keszitell ...
Nyugtozluk szeles mosollyol,
elfogyosztOlluk jo etvoggyol.
Az fnycsiklondo illotokol szerelliik.
Afinom piritos kenyeret megelliik.
Mo is erzem ezt oz illotOl,
a reggelhez hozzo torlozoll ...
Reg volt, igoz sem volt lolon,
elmosodott emlek a mult kopoll falon.

Vecses, 2014. VIII. 18.

A nagy szimfonikus zenekar
6sszegyOIt a szfnpadon...

Mindenki a hangszeret pr6
b6lgatta, el6gyakorlatokat
vegeztek, a fafuv6sok a nod
jaikat pr6b6lgatt6k, a hege
dOs6k gyantoztok a von6ikaL
megerkezett a karmester.

Felol11 a pulpitusra, Odv6z61
te a zenekari tagokat es lapoz
gatnikezdte a kottot, majd a
karmesteri polcojot t6r6lgette,
s elgondolkodva nezett vegig
a zeneszeken ...

Egy h6napja, hogy hosszu
koncertk6ruton voltak. Minden
nap el6ados, m6s-mos voro-
sokban, foraszt6 volt, s ez az uto/s6k egyike ...

A karnagy ur nagyon kimerOlt, meg a pr6ba el6tt
gondolta, hogy ker egy kovet. h6tha felelenkOI t6le, de
ro kellett j6nnie, hogy az alv6st semmi sem p6tolja ...

A zenekar felkeszOlt es feszOlt figyelemmel meredt a
karmesterre, aki a kottot nezve oliva elszenderedett...

Almoban csodolatos dallamokat hallott, karmesteri
p61coja 6noll6 eletre kelt ...

Vezenyelt egy meses altat6t a zenekarnak, akik pia
n6ban jotszottak, nehogy felebresszek a mestert...

A zene szorny6nandalf1"6 dallamok keltek eletre.
A karmesteri polca sz61t a zeneszeknek, hogy hagy

jok aludni. 6 mindent tud es helyettesrti a f6n6ket, m6r
reg6ta vort erre a pillanatra, ,,

Egy ideig szolltak a szebbnel szebb dallamok az
eterben, egyszer csak a karnagy ur felebredt es azt 16t
ta, hogy az egesz zenekar alszik, a polcoja pedig egye
dOl vezenyel. ..

Nem tudta mire velni ezt a kOl6n6s esemenyt...
Talon 6lmodott? - gondolta.
Tovobbra is hallotta a dallamokat, s6t egyszer ro

sz61t az oboosra, hogy egy hang hamis, ismetelje meg
azt a szakaszt. mert rgy nem lehet k6z6nseg ele ollni.

A fagott fiu titkon szerelmes volt az oboa lonyba 
mely hangjon vitoba sz611t a mesterrel, hogy nem volt
hamis, mire a kOrt is helyesl6en k6zbesz6lt, vedelmebe
veve a kecses oboa 10nyL.

Meg ilyet - gondolta a mester, ez Wrhetetlen ... Mi
kor a polcoja visszatert a kezebe azonnal nema csend
lett a teremben,

Vegig nezett a zenekaron, mindenki fegyelmezet
ten Olt es vorta, hogy a karmester elkezdje a k6vetkez6
darabot vezenyelni .. ,

Aznap este fellepesOk volt es meg a pr6ba el6ttOk
6111.

. A karnagy sehogyan sem ertette ezt a t6rtenetel,
de megkerdezni nem merte a zeneszekt61, hogy mi is
t6rtent val6joban? - talon meg sem t6rtent? - olmodta
az egeszet?
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Rizsben sUIt tojas

Paradicsomplirevel, ugyanannyi vfzzel, pirftoU hagymaval es leveskockaval ne
Mny perc fezessel zaftot keszftlink. FeU rizsbe keverve sOrO masszat keszftlinl<,
sZlikseg szerint fzesltjlik. Tuzall6 taiban elsimftjuk es vizes merekanallal me
Iyedeseket nyomunk bele, melyekbe egy-egy tojast litlink. Megsz6rjuk reszelt
sajttal, es addig slitjlik, mig a tojasok feherjeje meg nem kemenyedik. Salatat
adhatunk hozza.

Seidl Ambrus

FENYO FO RESzARU'
deszkak, ass lapok, lecek, kerfteslecek, pall6k,

szeg61ecek, gerendak, lamberia

rOZIFA
bukk, tolgy, akac, akacfaoszlop

KAPUFA' BT~ Gyornaendr6d, Ii. ker. 467. :
\ 06/70 S13-95-14" >

A.kondo~osi ~ton, ~ ~~sarter ~t.an '

Hdzhoz jon afodrasz!
Szeretettel varom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes koru noi-, ferll es
. gyermek-fodraszatomban.

IgerJY szerint hdzhoz is megyek! Hetvegeken is!

Ldtk6czk[ne Erdos Magdqlna
GYOMAEI\lDROD, SZENT ISTVAI\I. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

•INTER
NYELVSTUDIO

N,,,., 21381·1001

Hyelftanlolyamok sHptemlterCol
Angol ujrakezdo 40 ora, 10 hit
Alapfoku-nyelvvizsga felkeszlto

Tanfolyamok idoponlja: november 10. - januiu: 30.
O"dij: 500 - 850 Ft letsUunl61 l'iiggoen.

.-1. ,,1'udasod ajlJv6d" program bejejez6d1Jtt, ingyenes
nyelvtanfolyamok egyenl6re nem indu/nak.

szamitosep kezelo tanlolyam
Decemberben Iljabb tunfolyam.

INTER Nyelvswdl6, 5500 GY/?lllllendl'od, Kossrtthu.18,

inlenrveIvsturno(mgmail.com; 20/22970 22; 20/947~1603

kedd-pentek 15.00-18.00

METAL STOP
KEREKPAR ES'

SZERELVENY UZLET
Kerekpar forgalmaz6 markabolt es szerviz

- Tornad6 e1ektromos kerekparok,
- gaikeszi.ilekek, kazanok, radiatorok,

- csovek, szerelvenyek..
- hiit6szekrenyek, fagyaszt61adak, mos6gepek, .

Mztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 elektronika,
szegek, csavarok, zarak, lakatok, .

- fiird6kadak, mosd6k, csaptelepek, mosol\at6k .
JUliust61 kedvezD aron ZARTSZELVENYEK,
TERHAL6K, ESOCSATORNAK is kaphat6k!

GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky 11. 44. Tel.: (66) 386-909
Hitellehetoseg! Minden kedkparhoz ertekes ajandekot adunk!

Minden feliileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes korii
felujitasat, elkepzelesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfiibb

szempontja a lehetii
legjobb miniiseg elerese a legmegfizethetiibb aron!

A felmeresiink, ami az irasos arajanlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

festes, mazolas, tapetazas
homlokzatszigeteles, h6szigetel6 rendszerek

- gipszkarton falak, almennyezetek, e16tetfalak, boltivek
- rejtett vihigitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok
- laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
- furd6k, konyhak burkolasa, k6miives munkak
- tet6terek beepitese, szigetelese
- nyilaszar6k, ajt6k, ablakok csereje
- bontas, sitt elszallitas
- vizes falak szigete1ese
- hazak kiils6 homlokzatanak szigetelese, szinezese
- hidegburkolas (csempe, jar6lap, marvany, granit lerakasa,
- ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, Iin6leum, szalagparketta, laminaIt

parketta,
- padl6sz6riyeg, dekorpane! rakasa es fektetese)
- allvanyozas, allvanyok berbeadasa (guruI6s, homlokzati)

LATKOCZKI LAsZLO. Telefon: 06170/381-4227
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Bckesseg hal6 poraikon,
fog~dja be 6ket az Or
az 0. orszagaba.
Az Or6k Yilagossag
ragyogjon felettlik l

Az endr6di katoliklls temet6k takaritasat,
karbantartasat t,lmogathatj,ik adomanyok
felajanlrisaval:

Keszpenzbefizetes ,IZ endr6di plebanian
hivatali id6ben (mllnkanapokon 8-12), vagy az
Endr6di Szent Imre Egyhazk6zsegert K6zhasz
nlt Alapitvany szamlrijara befizetessel vagy at
utalassaJ. Szfunlaszamllnk: 53200015-10003231
Endr6d es Yideke Takarekszovetkezet.

Az endr6di es a hllnyai templomban, a
katoliklls szertartas szerint e1temetett ha
lottakr61 40 eyre visszamen61eg, nev szerint
megemlekeziink halaIozasi evfordll16juk nap
jan.

Szep es lidv6s Jenne, ha a gyaszol6 (salad,
egy even bellil havonta, egy even tM evente
szentmiset ajanlana fel e1hllnyt szeretteikert.
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egylitter6 ember bllCSlhott es emlekezett
meg elhunyt szerettlikt61 szemelyes reszve
teliikkel a gyaszszertartason, es fejeztek ki
szeretetiiket az elhunyt es a gyaszol6k fele
imaikkal, egyiitt erz6 szavaikl<al, Vir<lgok
kal. Koszonjiik! Vaszk6 Andras csaladja

Jir1gharnmer IVlit<16s
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k~J' HUIl!!ll Vilmo~nb

r~o1010doif)''t

i':l.i. K. l\nloflil An,10rnf,
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Kep: Klinghammer Miklos

IvANYI LAsZLON£ FARKASINSZKI
MARGIT hunyai lakos, okt6ber 23-an, 86
eves kor:iban visszaadta lelket Teremt6je
nel<. Gyaszolja csaladja.

TfMAR MIKLOS, az endr6di Egyhaz
kozseg gondnoka, eIetenek 68-dik eveben
l:ovid szenvedes utan az Egyhaz szentsegei
vel megerositve, 2014. okt6ber IS-en haza
tert a Menyei Atyahoz. Gyaszoljak felesege,
gyermekei, csa1<ldtagjai es az egyhazkozseg.
Pihenese legyen csendes, emleke aJdott.

VASZKO ANDRAs gyomaendr6di
lakos, eletenek 89-dik eveben az Egyhaz
szentsegeivel meger6sitve, visszaadta lelket
Teremt6jenek. Gyaszoljak testvere, csalad
tagjai a rokonok es ismer6sol<. Isten 6rki:id
jon pihenese felett.

VASZKO ANDRAs hozzatartoz6i
meIy megrendlilessel laHak, hogy mennyi

KOSZONETNYILVANfTAs

Hiradcisunkban csak azokr61 emlekeziink
meg, akilcnek kozlesehez a hozzatartoz6k hozza
jcirultak!

AKIK AZ OROKKtVALOSAGBA KOLT()ZTEK

.. 'Jte.H- .,uduak d 34, ki4 <v;iwm4!e<t itue.i:
";ft4ta <v~ ~.4, ~, t0e4.
Oli a:t ,,~ tfemtiiuli~ "'4.
';?I~ iWjd<tIi~ a ~t~."

(fJ~ tJ'f«La)

2014. november A K

1Ginghammer MiklOs (elldr6di sziiletesii) szarvasi
segedlelkesz es Dobos Lajos endr6di plebcinos ujrateme
tese, endr6di Szarvasvegi" Temet6, 2014. augusztus 19.
(fnis a 4. oldaloll)
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Dr. Zacher Gabor toxikol6gus, foorvos

VAROSUNK 2014. november

I

2014. okt6ber 3. A MAGYAR DIAKSPORT NAPJA

tartott el6adast a Katona Jozsef Muvel6desi Kbzpontban ok
tober 1-jen. Tema: Mindennapi fUgg6segeink. Az ismert es nep
szeru toxikologust Agostonne Farkas Maria, a Kis Balint Iskola
igazgaton6je hfvta meg mar masodfzben az intezmeny fels6s
diakjai szamara, de szUl6k es kbzepiskolas diakok is ellatogattak
a telt hazas rendezvenyre, a kultura hazaba.

D/: Zacher Gabor eloadasan

Mehecskeavat6

Ebben az evben is megunnepeltUk az alsos osztalyok felke
ruleset a F6 utiiskolaba. Az els6s fecskekb61 5. osztalyra me
hecskek lettek, akik kulbnbbz6 trefas feladatok megoldasaval
bizonyitottak alkalmassagukat a fels6s nevre. Sorversenyek, toto
kitbltese, dalok elzQmmbgese es a fogadalom elmondasa utan
a 8-os tanuloink egy jelvenyt tuztek fel a proba teljesfteseert. A
nagyok es kicsik mindnyajan jol ereztek magukat ebben a vidam
oraban. ..'

Fogadalom:

Nevem mehecske,
szeptember elseje reggelen
mentem e helyre,
mely helyen nyelveket,
neveket, embereket, helyeket
s egyebeket tesznek fejembe.
5 ezeknek fejemben,
meg eszemben
helyet kell keresnem.
Csepp gyermekfejembe e helyen
vernek egyszeregyet.
Nem lehetek rest,
neveletlen, tehetetlen,
nem verekedhetek,
Szeretnem kell Benneteket,
mert remek percek telhetnek el,
melyeket nem feledek el,
s lelkembe tehetek el.
LEGYEN ESZELLEM VELETEK!!!

Ebben az evben mar hatodik alkalommal csatlakoztunk a
"Magyar Diaksport Napjan" rendezett megmozdulashoz, ahol az
adott evnek megfelel6 metert futnak a resztvev6k.

Sajnos az iden nem kedvezett az id6jaras, mert es6s, borult
nap kbszbntbtt rank, de a tervezett programok kbzul igyekez
tUnk minel tbbbet megvalosftani.

Az alsobb evfolyamos gyerekek a H6sbk uti iskola kbrnyeken
futottak, delutan pedig sportagi bemutatokon vehettek reszt.

A fels6bb evfolyamosok futasat a rossz id6jarasi kbrulme
t2yek miatt egy kes6bbi id6pontra (oktober 1O-ere) halasztottuk.
Ok ekkor futottak Ie a tavot a varos Hantoskerti- holtag melletti
kertvarosi reszen, ahol a KSI sportegyesulet vfzitelepen is szet
nezhettek.

A program a TAMOP 3.1.4.B/13/1-2013-0001 "Az iskola kbzbs
ugyunk" c. palyazat kereteben kerult megvalosftasra.

Oktober 3-an volt a TAMOP 3.3.15-13/1-2014-0001 szamu",A
hatranyos helyzetu gyerekek a komplex iskolai testmozgasprog
ramok szervezeseben'; az un. "TE IS"program projektnyitoja is.
Ennek kereteben megalakult iskolankban a diakok kbzbtt az az
bnkentes kis csapat (15f6), akik az iskolai sportprogramok szer
vezeseben, lebonyolitasaban vesznek reszt.

Munkajukhoz sok sikert, jo btleteket es tartalmas programo
kat kfvanunk!

Futas

Mehecskek
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A nepmese napjat a "nagy mesemond6'; Benedek Elek
szuletesnapjan unnepeljuk Magyarorszagon mar 10 eve. Isko
lankban Meszaros Mihaly szinmuvesz segitsegevel kozosen
meseltuk el az olahfalviak nagy tetteit, majd a muvesz ur el
vezetes el6adasaban hallgattuk meg a Harom kivansag cimu
meset. Aki nem hiszi, jarjon utana!

Bonjour Paris!

A tavalyi ev sik res londoni kirandul'sa utan iden is ta
nulmanyi kirandula t szerveztunk Magyarorszag vezet6 diak
utazasi cegen, a St dent Lines Diakutazasi Irodim keresztul.
Ezuttal az utkel P rizs volt. Az utazason iskolimk jelenlegi
es volt tanul6i, pe ag6gusai es tbbb kuls6s jelentkez6 vett
reszt. Az utazas s rim megismerkedWnk a francia f6varos
szamtalan nevezet ssegevel, tbbbek kbzott megneztuk az
Eiffel-tornyot, a Di dalfvet, a Grand Palaist, a Petit Palaist, a
Notre-Dame-ot, a 'ompidou kbzpontot, setaltunk a Champ
Elysees-n, ellatogattunk az Orsay Muzeumba es a Louvre-ba,
haj6kaztunk a Szajniln, elutaztunk Versaillesba, megtekintet
Wk a fest6i szepsegu Loire-menti kastelyokat es egy meses
napot toltottunk Disneylandben.

Ez az utazas remek alkalom volt arra, hogy mindenki kbze
lebb kerliljbn a francia kulturahoz, megismerkedjen az orszag
nevezetessegeivel, epiteszeti stilusaval, hagyomanyaival es
bepillantast nyerjen a francia nep mindennapjaiba. Egy brbk
re sz616 elmenyben volt reszunk, remeljuk, hogy a jbv6ben
is lesz alkalmunk egy hasonl6an szfnvonalas kirandulas meg-
szervezesere. ~

ATAMOP 3.1.4-es palyazatunk fenntartasi kotelezettsege
nek eleget teve rendeztuk meg az 6sz temahetet iskolank
ban.

Az 6sz megjelenese az irodalomban, zeneben, rajzban,
technikaban. Ez a tema blelte at a tanitasi 6rakat es a szabad
id6s tevekenysegeket az oktaber 14 -2Hg tarta heten. Az
6szi termesekb61 keszlilt alkotasok az iskola folyosait diszi
tik. Az als6 tagozatosok kozkedvelt programja a temaheten
a vitamin nap, amikor az ebedl6ben zoldsegb61, gyumolcs
b61 keszult finomsagokat kastolhatnak a gyerekek. A helyes
taplalkozasi szokasok kialakitasa mellett a mozgas is helyet
kapott a projekthet zara napjanak delutanjan megrendezett
fut6versenyen, ahol mindenki nyert, aki vegigfutotta a kor
osztalyanak megfelel6 tavot.
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FARKAS MATE

Gyomaendrod, Fo lit 15.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

• viroghogymok, r6zsolovek (tuliponok,
jocil1tok, narciszokl

• virogfoldek, viragtopok, muonyog
viragcserepek

• kondoll6k, szenes kolyhak, kolyhocsovek
,- ,. demizsonok, muo. konnok, muo. hord6k

• tokor6ponyvok, f6liok, p.p. zsokok,
roschel zsokok

• dr6thal6k, roschel hal6k, kotozii dr6tok,
sporgak

• gumicsizmok, esiiruhok, vedokesztyuk
• szegek, csovorok, Reisser csovorok
• feiszek, boltok, fUreszek, keziszerszomok
• festekek, ecsetek zsokos onyogok
• cefres hordok, cefredoral6k, segedonyogok
• rogcsal6irl6k, csopdok, rogoszl6k
• kisollol eledelek, kiegeszfliik

ViJrom va arloimall
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* Tarsadalmi, kulturalis, hagyomany6rz6 foly6irat *

Endrodi Szent Imre bucsu november
.8-an - Zs6di Viktor piarista

Am: 210 Ft
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Megnyilott a kutyatar

Gellaine Tuboly Zsuzsa kollegan6nk ezuttal hazi kedven
eekb61 rendezett kiallftast.

bekapesol6dhattak a XXI. szazad legkorszerubb teeh
nikai felszereltsegevel bir6 laborat6riumaban a biol6
gia, kemia es a fizika erdekessegeinek megismeresebe.
Az Oveges-programban a termeszettudomanyos k6zoktatas
fejlesztese es a diakok termeszettudomanyos tudasanak bo
vitese a eel.

TATIKA - 2014
A zsufolasig megtelt a tornateremben kival6 hangulatban

t61t6ttek el a deilltant a szerepl6k es a"rajong6ik'~

2014.olMAl("( I.

J K6mcyalQs :tz bkol~b,'ln ('llJ ~4'rnt!l ptojt'\t Irll!ttbeR li'lefJUIJctCll
.t-\;tllOr~t'I,.J\'l'ItrI)1h'(j'·Odt~~·dmj~.1.ui ~M"4~l

,20H/JOIS-(.,IJI.t\-t61

MENTORAL INTEZMENY

Tanusftv{my

, SZECHENYI TERV

Eredmenyek

Az als6 tagozat gy6ztese a 3.a lett "TIll" do flallc" e/6adasaval

MENTORALOINT~ZM~NYlettunk

A Klebelsberg Intezmenyfenntart6 K6zpont palyazati uton
k6zel 300 olyan intezmenyt valasztott ki, amelyek peldaerte
ku pedag6giai modellel rendelkeznek es m6dszertani k6z
pontokkent muk6dve rendszeres segitseget nyujtanak mas
iskolaknak az eredmenyes gyakorlatok atveteleben es alkal
mazasaban. A Mentoral6 intezmenyek unnepelyes kineveze
set 2014. november 4-en tartottak Budapesten, ahol iskolank
igazgat6ja, Farkas Zoltanne atvette az errol sz616 tanusftvanyt.

fgy sokkal erdekesebb a t"udomany

Igazi laborban kiserleteztunk

K6zel 300 kutya es maeska talalt menedeket az 0lvas6te
remben. Kis gazdaik a megnyit6n 6r6mmel lattak, hogy az
egymasnak idegen kutyusok, cieak a legnagyobb egyetertes
ben, baratsagban vartak oketo Frakk 61elte Szerenket es Lul<
reeiat, a 101 kiskutyab61 is t6bben birtokba vettek a fi6kokat,
szekrenyket. Hello Kittyk is randevut adtak egymasnak, meg
zsakbamaeska is dorombolt, ha megsimogattak. Erdekesseg
volt Zoknidakszli es a kaviesokb61 keszOlt allatkak.

A gyerekek megismerhettek Kantort, a nyomoz6t, Man
esot, az eletmentot es Lajkat az urkutyat. Lathattal< Cieamieat
es Morzsit a FlItrinka uteab61, Csizmas kandurt, Mirr Murrt,

Garfildot es Plut6 kutyat.

A Vajda Peter Evangelikus Gimnazium egyOttmu
k6do partnerekent iskolank 7. es 8. osztalyos tanul6i is

A Bolyai esapatversenyekre Szarvasra utaztak tanul6ink,
ahol matematikab61 a nyolcadikosok a 8. helyen, magyarb61
a harmadikosok a 12. helyen vegeztek a megye iskolai k6z6tt.
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Varfi Andras
kepviselIJ

Mi tortt~nta kepviselotestiilet november 27-en megtartott iilesen

A kepviselok 34 napirendi pontot szavaztak meg es targyaltak
. ezen a napon.

Az eloterjesztesek elott bemutatkozott a jarasi hivatal uj vezeto
je Dr. Paesika Gyorgy) aki beszelt a jelenleg foly6 fejlesztesekrol es
elmondta) hogy jelentosen no a hivatal feladatkore) ezert 5ziikseges
tobb helyiseg, es kerte) hogy az onkormanyzat a tankeriilet hivataIat
mas epiiletbe helyezze at.

Szinten a napirendi pontok targyaJasa elott tett bejelentest Ha
lasz Istvanne, a Sziil6fOld Bar<iti kor elnoke, aki felhivta a figyelmet,
hogy jovore lesz Kallai Ferenc sziiletesenek 90. evfordul6ja, mely
alkalomb61 a Barati Kor szobrot kivan allitani a nemzet szinesze
nek.

Az elsa napirendi pontok kozott torvenyi kotelessegenek tett
eleget a testiilet megszavazva az uj SZMSZ-t, es attekintve a Kozos
Onkormanyzati hivatal miikodeset.

A helyi aut6busz kozlekedes is valtozik, a jegyar marad ugyan
200 Ft, de a felnott haviberlet 20 Ft-tal, a tanul6berlet 5 Ft-tal emel
kedik.

A viz~ozmii zavartalan miikodesehez sziikseges tervet elfogadta
a testiilet, de ahoma tartoz6 koltsegeket nem.

Jelentos feladat a ket haziorvosi rendelo felujitasa, melyhez a
forras is rendelkezesre all, de kepviselOi javaslatra megsem keriilt
targyalasra a nem megfelelo arajanlatok miatt.

Tamogattak ugyanakkor a kepviselok az X-Trem Sport Team
kerelmet, akik a Ridegvaroson sport letesitmenyt kivannak meg

.• val6sitani.

Kerelemmel fordult aRoma Nemzetisegi Onkormanyzat a tes
tiilethez kozel 600 ezer Forint tar~ozas elengedese miatt, melyet el
fogadtak a kepviselOk.

Sor keriilt az onkormanyzat (reszben vagy egeszben) tulajdona- .
ban leva tarsasagok beszamol6jara, volt amelyiket elfogadott, ma
sokat viszont esak tudomasul vett a testiilet. Egy folyamatban Jevo
AROP palyazat javaslatot fog tenni az esetleges <itszervezesre, mely
mar nagyon idoszerii.

A kozfoglalkoztatasr61 sz616 beszamol6 mellett egy nagyon
reszletes beszamol6 kerUlt a KT. ele a Start Szocialis Szovetkezetrol.
A szovetkezet tobbfele tevekenyseget folytat, ket eredmenyes paly<\.
zaton tobb mint 20 milli6 forintot nyert. A tagi munkavegzest seglti
Sui generis p,Uyazat, melyhez eloleget szavaztak meg a kepviselok

A helyisegberletekrol sz616 eloterjesztesnel ket fontos teriilet
berleti ideje lejar, az egyik a piae) a masik a szabad strand. Ezt a
ket feladatot ell<ithatna a yaros valamelyik gazdasagi tarsasaga. A
szabad strand iizemeltetesre zart meghlvasos palyazatot szavazott
meg a testiilet, holott a gazdasagi erdekek a nyflt paIyaztatast job
ban szolgciltak volna.

Eredmenyes volt 2014-ben az ad6ellenorok munkaja, ezert ja
nuar elsejetol szeptember 30-ig ismet tevekenykedhetnek.

Palyazat keriilt benylijtasra a Mindenki ebede} programra, mar
dontottek arr61 is, hogy varosunk felkeriilt a faeebook oldalra, ahol
majd lehet szavazni.

Torvenyi kotelezettseg az iden nines, ennek ellenere elkesziilt a
yaros 2015. evi koltsegvetesi koneepci6ja. A miikodesi oldalon meg
koze! 78 milli6s a hiany, mely konnyen kezelheto) mig a fejleszte
sekre rendelkezesre all 450 milli6 forint.

A testiileti iiles bejelentesekkel ert veget, kozlekedesi, kozvilagi
tasi iigyek targyalasaval.

"lelekkel a Korosok Menten" turisztikai fejlesztesek
Gyomaendrodon a vallas es a Koros okol6giaja tUkreben
- DAOP-2.1.lIJ-12-2012.:'"0007

Gyomaendrod varos Onkormanyzata 459 milli6 Ft ta
mogatast nyert a"Turisztlkai attrakci6k es szolgaltatasok
fejlesztese" cimu palyazati kiirason az OJ Szechenyi Terv
kereteben. A "Lelekkel a Korosok Menten" cimu palya
zat avaros orszagosan egyedUlall6 termeszeti es kultu
ralis ertekeinek kihaszmilasaval, a zarandok-tu·rizmus
hagyomanyteremtesevel, az okoturizmus bevonasaval
egy olyan Gyomaendrodot atfog6 komplex turisztikai
fejlesztesi programot tuzott ki celul, ami nemcsak a varos
turisztikai fejlodesetinditja meg, hanem hosszutavon a
gazdasagi fellenduIest is megalapozhatja.

A vallasi turizmus fejlesztes reszekent a Szent Antal Za
randokhaz az Endr6di Nephaz udvaran talalhat6 elhagyatott
epUlet atalakftasaval 21 fo elszc\lIasolasara lesz alkalmas. Tor

tenelmi es kulturalis orokseg turisztikai hasznosftasa. kerete
ben a vallasi turizmushoz kapcsol6d6an a Szent Antal kenyer
5Ut6 haz eredeti allapot~ban tOrteno helyreallftasa..

A nyertes kivitelezo: Csabatechnika Epitoipari Szol
galtat6 es Kereskedelmi Kft. (5500 Gyomaendrod, Fegy
vernek u. 15/1.)

Az Erzsebet ligeti tano5veny e5 15 meter magas kililt6 se

tauttal fent a lombkorona magassagaban, mely a regi6ban
egyedi, uj technol6giak, es interaktfv szemleltet6 eszkbzbk
reven mutatja be a termeszet ertekeit, biztosftja a szabadid6
elmenyszeru eltblteset, az ona.116 aktfv ismeretszerzest a lato
gat6k szamara. A Hantoskerti-holtagon az Erzsebet ligetet a
v~roskbzponttal osszekot6 gyalogos hfd helyen egy ujonnan
epftett fahfd keszul a gyalogosok es kerekparosok szamara,
mely nyitott galeriaja reven resze lesz a tanasvenynek. Itt ke
szUI el a vizre benyul6 kiallft6ter pihen6kkel.

A nyertes kivltelezo: Hidknap Faipari Kft. (5500 Gyo
maendrod,Levaiu.21J

Okoturisztikai celu fejleszteskent a palyazati program so
ran a gyomai varosreszben, a J6kai utcaban a volt altalanos

. iskola epuletben kialakitjak a Karas Liltogat6kazpontot, ahol

a kiallit6terben a vfz kapja a f6szerepet aZ"Az esocseppt61 a
Karasig" temakarben.

A nyertes kivitelezo: Nemeth Nyilaszar6- Gyart6 es
Forgalmaz6 Kft. (5500 Gyomaendrod, Fo ut 81/1.)

A Barka Latogat6kazpont egy uj epitesu bemutat6koz
pont az endr6di reszen, a Templomzugi holtag partjan kap
helyet. A Karas halaszati hagyomanyainak bemutatasa mel
lett a latogat6k a modern ismeretatadas eszkozeivel elmeny
szeruen sajiltfthatjak el az akol6giai gondolkodast kiemelt fi
gyelmet fordftva a karnyezetvede,lem es a termeszetvedelem

fontossagara.
A nyertes kivitelezo: T6tkaep Epitoipari Kft. (5500

Gyomaendrod, VI. ker. 540.) A kivitelezesi szerzodesek
unnepelyes alairasara 2014. okt6ber 29-enkeri.il sor Gyo
maendrodon.
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* FELHIVAs!* MEGHjvO

Az Elet. Masoke1't I<:ozhasznu Egyesulet megrendezi a

XIII. "SEGITSUNK A RA.SZOI\ULO GYERMEKEKENl"

A Gyomaendr6di Zenebanitok Kamarak6rus kanicsonyi
hangversenye az endr6di Szent Imre katolikus templomban
kerOI megrendezesre: 2014. december 20-an (szombaton) 16
6rakor.

Advent

December 24. szerda, Szenteste

December 25. cslitortok, Karacsony elso napja

Gyomaendrod

R NOONNEPI MI

22 ora: Ejfeli mise Gyoman
00 ora: Ejfeli mise Endr6don

.Advent hetkoznapjain csutOrtOk kivetelevel minden reggel6 orakor
Ror3te, azaz hajnali mise.
Adventi vasarnapokon 9 orakor nagymise Endr6don, 11 orakor
nagymise Gyoman, misek elejen adventi gyertyagyujtas szertartasa.

J6tekony cellI adakozasat 2014. december 20-an (szombat)
14 61'akor az Endr6di Nephazban (Gyomaenclr6d. Blaha L. u,21.)

25 gyomaelidrodi, tart6san beteg gyermeket nevelO nlszontl6
csaladot, vdlamint a belfenyeri arvahaz kis lak6it szeretnenk

.eb~enaz esztendoben megajandekozni
a nagy1t:1kii jelajanlasoknak koszonhe[oen.

. Gyiijtiink: az elilluitevekhez hasonioali tal'tos elelmiszert,
edesseget, iroszert, j<itekokat, konyveket, es mindent, ami

egy gyel'mek szamara oromet jelenthet.

.A felajanlasokat a kovetkez6 cimekre varjuk:
Vaszk6 Sandorne Gyomaenclrod. Kollmann lak6telep (volt

OTP melletti konyveI6irodan). iIletve a rendezveny helyszinen.

Aki anyagilag szeretne seglt~ni, a kovetkezo dinen teheti meg:
Szamlaszamuhk: Elet Masokel't Egyesiilet

K&H Bank: 10402245-50505148-49571008

Janual' 6. kedd, Vizkeres:r.t

December 23. vasarnap, Szent Csalad Unnepe

December 21. szombat, Szent Janos apostol Unnepe

SZENTESTE: - Ejfelkor ejfeli mise
I<I\RACSONY - 10 ora
SZENT ISTVAN ELS6 VERTANU - 10 ora

EV VEGI HALAADAs - 17 ora
LJJEV- 10 ora

Hunya
december 24. szerda:
december 25. csutbrtok:
december 26: pentek:

december 31. szerda:
20i 3. januar 1. csutortbk:

December 26. pentek, Karacsony masnapja, Szent Istvan verta-
nu unnepe ,:)r

17 ora: szentmise Endrodon, Janos napi borszenteles szertartasaval
(A hfvek altai a szentmisere hozott bort megszenteljuk)

9 ora: szentmise Endrodon (hazasok megaldasa)
11 ora: szentmise Gyoman (hazasok megaIdasa)
17 ora: esti mise Endr6don

9 ora: 5zentmise Endrodon
11 ora: szentmise Gyoman
17 ora: esti mise Endr6don

December 31. szerda, Szent Szilveszter papa Unnepe

16 ora: Ev-vegi hi.llaadas Gyoman
17 ora: Ev-vegi halaadas Endr6don

Januar 1. csutOrtok, Ujev

9 ora: szentmise Endrodon
11 ora: szentmise Gyoman
17 ora: est; mise Endr6dbn

9 ora: urinepi szentmise Endr6dbn (hittanos gyermekek betlehemes
musoraval)
11 ora: Unnepi szentmise Gyoman (hittanos gyermekek betlehemes
musoraval)
17ora: esti mise Endr6dbn

9 ora: szentmise Endr6dbn, (vizszenteles szertartasa)
11 ora: szentmise Gyoman (vfz5zenteles szertartasa)

VI EVANGELIKUS LELKESZ ERKEZETT A VA.ROSUNI(BA

Fulbp Monika Soltvadker
ten sZliletett 1971-ben. Kecs
kemeten vegezte el a Tanfto
kepzo FoiskolM alta\;\nos es
nemet nyelvszakos tan [to sza
kon, majd Szegeden a Juhasz
Gyula Tanarkepzo Foiskolan
posztgrad ualis kepzesensze
rezte meg a nemet nyelvtanari
diplomat. Eveken at tanitott
Kiskunhalason a Szilady Aron
Reformatus Gimnaziumban.
A Vasarnapi Iskolai Szovctseg,
- mely a vilag 176 orszag~ban

l1lukodo ·nemzetkbzi CEF (Gbjld Evangelism Fellowshil2) magyar
orszagi kepviseloje - aktiv gyermekmisszionariusakent 6-12 eves
fiatalok kozbtt szolgalt 5 napos Idllbokat vezetve, majd a vezeto
kepz6 elvegzese utan tanitokat is oktatott felkeszitve oket a gyer
mekmisszios szolgaIatra. Budapesten az EvangeJiklls Hittudomanyi
Egyetem teologus-Ielkesz szaldn szerezte meg a lelkeszi szolgalat
hoz sZliksegeseJmeJeti isme1'eteket, majd az ezt koveto gyakorlatot
a Soltvadkerti Evangelfkus Egyhazkbzsegberi vegezte. A taval)'i ev
ben a ker tannyelv(\ Mezoberenyi Petofi Sandor Evangelikus Gim
nazium iskolalelkeszekent szolgalt. Ket gyermeket egyediil neveli,
egy 8 eves 3. osztalyos kisfiUt,ki Gyomaendrodbn jar altalanos is
kolaba es egy 16 eves 10. osztal)'os nagylanyt, ki a mezoberenyi ket
tannyelvu gimnazium tanuloja.

Szeptember 1-tol a Gyomai eS.3 Mez6t(lri Evangelikus Egyhaz
kbzsegek lelkeszekent brbmme! varja az itteni szolgalatot hittan
orak, istentiszteletek. bibliaorak es beszeJgetesek alkalmaval. A Fo
ut 178 alatt talalhato evangelikus templom es parokia mindenki
szamara nyitva alllelkigondozoi beszeJgetesekre, hivatalos Ogyin
tezesre (ke1'eszte!o,eskiivo, temetes stb.). Istentisztelet: vasarnap
9 orMol, hivatali ugyintezes szerdankent piaci napon 8:30-12:00
igvan. Tdefonon (20~500-6610) vagy elektronikus uton (monika.
flp@gmaiLcQm.) elOretorteno megbeszeles alapjan Mrmikor szive
sen all az egyhaztagok es erdeldod6k rendelkezesere.

Partnerszervezeteink az adomanygyujtesben:
Gyomaendrodi R6maiKatolikus Egyhazkozsegek,

Gyomai Evangelikus Egyhazkozseg, Gyomai Rcformatus Egy
hazkozseg, Szen~'Lasz16 ZarandokIat sze1'vezoi, Gyomaendr6di

Kallai Ferenc NepfOiskolai Alapitvany
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csutortok 8-12, 13-17.
pentek 8-12, 13-18.
szombat 8-18.
vasarnap 9-12

Osz/6csne Kati

Vaszk6 Tamas
a Peter Andras Gimnazium nyugalmazott igazgat6ja

nyitvatartas:
hetf() 8-12,13-17.
kedd 8-12,13-17.
szerda 8-12, 13-18.

Gyula, 2014. november

~.--.-.n Tovabbra is (~

~ sokszeretettelvarjuk~~
jatekos kedvu ' ~

fogad6inkat es fogad6kedvu jatekosainkat!

lott6z6

Czank Gabor, plebanos
T6th Peter, egyhAzkozsegi vilagi elnok

ifj. VarjO Laszl6. gondnok

augusztusban az endr5di tanyavilag iskolainak megemlekez6
unnepsegen es szentmisejen. De szamara ez mar a hattyOdal
volt, s talan a is erezte es tudtaezt... Nyaron. amikor Clj 1<0
csijat szenteltette meg egy vasarnapi nagymise utan, meg
k6nnyezte a megaldasi szertartast. Talan erezte, hogy ezt a
jarmrrvet a mar nem sol<szor fogja hasznalni. Amikor pedig
augusztus vegen Cljraalakult az egyhaztanacs. es szeptem
ber elejen megtartottuk az alakul6 illest, Cljra at valasztot
tak a tagol< gondnol<nal<, de a, mintha a j6vabe latott volna,
egeszsegere es hanyatl6 erejere hivatl<ozva ifj. VarjO Laszl6
szemelyeben helyettest jel61t 1<1 maga melle. Ket het mCllva
agyinfarktussal szallftottak k6rhflzba, ahol tfz napi szenvedes
utan 0l<t6ber 15-en, az ,Egyhaz szentsegeivel meger5sftve
csendesen elhunyt. Hatvannyolc evet elt.

Az endrad i templomb61 kfsertuk vegsa nyughelyere, az
e'ndradi 1<6ztemetabe, szeretett szulei melle.

Egy nagyszera embert veszftettLinl< el szemelyeben, aid
sorainkb61 mindig hianyozni fog.

Isten adjon nel<i nyugodalmat szentjei es valasztottai k6
z6tt!

Gyomaendrad, Fa ut 56/1 5Z.

Isten veled, Vaszk6 Andras!
A Varosunk ujsag novemberi szamab61 ertesi.iltem arr61,

hogy okt6ber kozepen 89 eves koraban elhunyt Vaszk6 Andras.
Ivanyi Laszl6 plebanos ur bucsuztat6jaban reszletesen be

mutatja Vaszk6 AndJ;as eIetutjat.
Boles szulei voltak Andrasnak, akik a csudabalai elemi isko

lab61 az ald<or mar orszagosan eJismert Reformatus Peter And
_ ras Gimnaziumba irattak be gyermekuket.
, , Andras a haboru vihaniban Gyulan szerzett erettsegi bizo

nyitvanyt.
Az Amerikaban toltott evek alatt sem felejtette el a Berety-

, ty6 parti szeghalmi gimnaziumot. 1988-as hazaterese utan mar
juniusban eljott a szeghalmi oregdiakok talalkoz6jara. Amig
egeszsegi allapota engedte, Zalatnay Attila banitjaval minden
taIalkoz6n megjelentek. Ezeken a rendezvenyeken Andras sok
hasznos javaslattal segitette az oregdiak mozgalmat, alapitva
pyok munkajclt, ezeket anyagilag is tamogatta. Az osszejovete
leken feher asztal meJlett sok erdekes esemenyt mondott el az
alma materben to/tott evekr61.

Ha' Endr6dre mentern, gyakran meglcitogattam. Sokszor
mondta: Tamas, mi vacerok tartsunk ossze!

Szekely Magdolna Feny cimu verseb6l idezve a szeghalmi
oregdiakok neveben is elbucsuzom Vaszk6 Andras barcitomt61.

, Ha majd lehull, ami hamu,
kiszabadul a feny bel6lem,
es kiterjed korIatlanul,
nelkUlem is noveked6ben.

uj kenyer Ize, leperg6 konny s6ja,
orom-kacagas, lelki l<aba-k6...
Istcn i\ldjon! Te legy vcgs6 almunk,
s ivadekainkba szebb Jov6!

Timar Mate

~n··~ ..

SzUl6fold: Bo!cs6, majd kopors6!
Sarkcsillag a negy egtaj fel611
Anyanyelved billyogkenl jelol!
Te.vagya feli h6 s a lavaszi zold,

Iimar Miklos,
endradi templomgondol<

(1946-2014)

2014. ol<t6ber 15-en szo
morCl val6saggal l<ellett $zem
besiiljunl<: Tfmar Mikl6s, egy
hazkozsegunk gondnol<a, 68
eves koraban, rovid szenvedes
utan visszaadta lell<et a Terem
tanel<.

Endradon, az ugari tanyavi
lagban sziiletett 1946 marcius
19-en, szulei egyetlen gyerme
l<ekent. Isl<olait a Polyakhalmi
isl<olaban jarta. Gyulan lal<a
~osmesterseget tanult, majd az
EpftOiparnal helyezkedett el,
lal<atoskent. A,l<atonasag letol
tese utan ,az Afesznel, majd a
Szab6 KTSZ-nel dolgozott.

1968-ban l<ot6tt hazassagot Korcsok Mariaval.
Ket leanygyermekuk szuletett: Agnes es IIdil<6, majd erl<e

zett a negy unoka: N6ra, Lilla, Norbi es Szabolcs. TfmarMil<16s
j6 hitves, gondos csaladapa, szereta nagyapa volt, csaladjat
szereta es csaladjara buszke, boldog ember. ' '

Mindig nagy tisztelettel es szeretettel emlegette a szuleit,
nagyszuleit, a regi endradi emberel<et. A regi 6regel<tal ta
nultakat megarizte szfveben es emlel<ezeteben. Ismerte a regi
szokasokat. hagyomanyokat, es nem csal< ismerte, hanem k6
vette es gyal<orolta, szemelyisegenel< ez adott egyfajta pati
nat.

1996-ban nyugdijba ment. _
Az Egyhazk6zsegneJ fontos szerepet t61t6tt be: rendszeres

templomba jar6, egyhaztanacsos, tempJomgondnol<. Nagyon
sokat tett, dolgozott "a templomert, plebaniaert, temeWl<ert,
mindig elsa sz6ra, erejet, egeszseget nem kfmelve. Lehetett
sz6 vilagi vagy Iiturgil<us esemenyel<ral, Ra mindig szamftani
lehetett. Gondnokkent nagy igenyesseggel viselte szfven az
egyhCi.zi unnepsegel< minel, melt6sagteljesebb lezajlasat. 50
sem felejtett el k6rbetelefonalni, szervezni, hogy k6rmenete
l<en l<i vigye a baldachint, a lobog6l<at es zaszl6kat, hoi legyen
a k6rmenet utvonala. Ugyanilyen szorgalmasan es szeretettel
szervezte az alapftvanyi vacsorat, foglalta a helyszfnt, intezte
a zeneszt, a fazest. Mindenre kiterjeda figyelemmel tartotta
kezben az esemenyek szalait.

2001-ben volt az els5 infarktusa, 2009-ben pedig egy
szfvmatet k6vetkezett. Ereje lassan hanyatlani kezdett, de a,
mintha erral nem akart volna tudomast szerezni, ugyanolyan
szeretettel intezte a haz k6ruli dolgol<at, a csalad ilgyeit, es
nem utols6 sorban a templom es az egyhazk6zseg teend5it,
mint azelOtt.

2013 nyaran, a kepvisel5testiileti csaladi napon orosz
lanreszt vallalt a f5zesben, szervezesben, reszt vett az aszi
temploml<ert-takarftasban, a karacsonyfak elhozatalaban, allf
tasaban, 2014 tavaszan a hClsveti ilnnepsegek es szertartasok,
a foltamadasi l<ormenet szervezeseben. Or6mmel vett reszt
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3. szerda:
4. csiitortok:
6. szombat:·
7. vasarnap:
8.IH~tfO:

9. kedd:
11. csiitortok:
12. pentek:
13. szombat:
14. vasarnap:
21. vasarnap:
25. csiitOrtOk:
26. pentek:
27. szombat:
28. vasarnap:
31. szerda

Xaveri Szent Ferenc aldoz6pap
Damaszkllszi Szent Janos
Szent Mikl6s piispok
Advent 2. vasarnapja
SZliz Maria Szepl6telen Fogantatasa
Szent Juan Diego Cliallhtlatoatzin guadailipei 1I:\tnok
Szent l. DamazlIsz papa
A Gliadalupei Boldogsagos Szuz Maria
Szent Llkia sziiz. vertantl
Advent 3. vasarnapja
Advent 4. vasarnapja
Karacsony, Drunk sziiletese
Szent Istvan elso vertant!
Szent Janos apostol, evangelista
Szent Csalad: Jezus, Maria es J6zsef
Szent I. Szilveszter papa

EndrOd:

Vasarnap es unnepnap: 9 es 17 6ra
(A vasarnapi nagymisd<en a Katoliklls IskoJa egy-egy osztalya

vegzi az adventi gyertyagylljtast)
Hetkoznapokon: reggel6 6rakor Rorate (hajl1ali mise), - csutor

tok Idvetelevcl

December 15-23 kozott: "Szallast keres a Szent Csalad" kileneed
a plebanian, - es igeny szerint hazaknaI is.

Emlekezteto: Ahogy mar tobbszor hirdettiik, januar I-tol a
vasarnapi esti mise megsziinik! Ugyanettol kezdve szombaton

kent a mise este lesz. vegen a Maria-litaniaval.
A jovo evi misef1'atasokat ezek szerint tervezziik!

Gyoma:

Vasarnap es iinnepnap: 11 6ra
Kedden es penteken: 16 6ra. a plebania nagytermeben.

Hunya
Vasarnapokon: 10 6rakor,

herkoznapokon csiitortok Idvetelevel reggel 6-ko1' Rorate.
szombaton vasarnapi eloesti mise 17 6ra

Egy j61 ismert kanicsonyi
enek reszlete all ezen Ids e1mel
kedes dmeiil. December M
nap ugyanis mar a kan'lcsony
kesziileti ideje. Az utdkon
egyre-masra megjelennek a ka
rc\csonyi egosorok, az iizletek
kirakataiban a teli iinnepekre
emlekezteto ajandekok, amk,
akci6k csabitgatjak a vasarl6
kelt. A dIOSO\.::, falvak fOterein
megjelennek a szebbneI szebb
adventi koszoruk, melynel va
sarna~)r61 vasarnapra osszegyul
a Ickf'lMs lakossaga. egyiitt
meggYlljtani a soron kovet
kezo gyertyar, es a lila gyer
tyak tenyenel, teaspoharakon
meJengetve kezunket, nagyot
szippantva a narancs es fahejil
latb61, gyermeld<orllnkat idez6
j61eso erzessel varjlik a kozelgo
szep unnepet, Isten szeretete
nek unnepet.

A templomban a decembe
ri hajnalokon 6 6rakor Roni
tet, hajnali miseket tartunk A
szokatlan idopont a varakozas
jelkepe. Ha egy reg nem latott
vendeget varllnk, allldni scm tll
dunk az izgalomt61 es az orom
tol, hogy vegrc talalkozhatunk a
kedves szemellyel. A karacsony
pedig nekunk, keresztenyeknek
az [stennel val6 talalkozas gyo
nyorLi unnepe. Erre keszu1i.ink
a hajnali miseld<el, es a temp
10mban, sot otthonaikban, isko
lainkban, munkahelycinken is
elhelyezett adventi koszortIink
gyertyainak gyujtasavaL

A kanicsony a szeretet, a
beke iinnepe, hisz Isten Fia, az
apr6 betlehemi gyermek szere
tetet hozott a foldre, az angya
10k pedig a beke sz6zatat ene
keltek bele a betlehemi ejszaka

csondjebe. Ezert van az, hogy az
emberek karacsonykor igyekez
nek felretenni minden viszaIy
kodast, ellensegeskedest. Sok
szor .mcgesik, hogy kanicsony
elott reg6ta haragbill1 levo cm
berek fclkeresik egymast: "Jon
a karacsony, ne haragudjunk
egymasra... " es kezet nylljtanak
a masiknak.

Az interneten egy meghat6
kisfilm - tlllajdonkeppen egy
reldam - jar korbe, a legszebb,
amit az llt6bbi idoben lattam.
1914 karaesonyan nemet es
angol katomlk dideregnek a 10
veszarkokban. Egyszer csak an
gol nyelven felcsencllil a "Csen
des ej.. :', A nemetck meghalljak.
es bekapcsol6dnak, a maguk
nyelven, a j6l ismert enekbe.
Masnap, karacsony napjan,
e[omereszkednek a lovesz
arkokb61, es jeIet adva, hogy
bekesek a szanclekaik. Kezct
fognak, megolelik egymast az
ellenseges katonak, es bar nem
ertik egymas nyelvet, boldogan
jatszanak, flltballoznak, ene
kelnck egyiitt. Egyszerre esak
t,\volr61 a bombazasok zaja tori
meg a Kadcsonyi beker. Az "el
lenseges" katonak kezet fognak
egymassal, ~s visszaternek a
magllk IOveszarkclba. Ott veszi
eszre egyik is, masik is, hogy az
ellenseg fiai otthonr61 esomag
ban kapott kekszet, csokoladet
dllgOtt a katonazubbonyuk zse
bebe. Ha par 6rara is, de a vilag
haboru borzalmai kozott, a ka
racsony beker es szeretet hozott.

A karacsony evenkenti meg
iinneplesenek ez az uzenetc.
Abban a csodaban, hogy Isten
elkuldi Szent Fiat a vilag meg
valtasara. minket is arra akar

tanHani, .hogy ez a megvaltas
esak llgy "ervenyes'; ha mi is
tudjllk hatradobni a negativ er
zeseinket. a ha1'agot, e16iteletet.
sertodotlseget, es szeretettel,
bekevel, megbocsatassal fordlll
ni a vilag fcIe. Ha ezt meg tlld
jllk tenni, akkor kap erteJmet a
karacsonyfa szepsege, a kara
esonyi esillogas-villogas, faMj
es mezeskalaesillat. Szerctet, hit
es beke nelkL'd azonban mindez
esak 6eska b6vliva, giecsparc\.
deva torpiil.

"Angyalok szozata minlcet is
hEv'; hogy szeretettel kesziiljiink
Jezus sziiletesere, karacsonyi

nagytakaritast tartsunk a lel
kiinkben, es kisoporve onnet
minden rossz clolgot, bunt es
negativllmot, orvendezo szivvel
varjllk a kan\csonyi esendes ejt,
Isten fia sziileteset, a szeretet es
a beke iinnepet.

Ezekkel a gondolatold<al va
rok minden istenhivo embert
szentesten az ejfeIi misere, es
kivanok a kedves Olvas6knak
es Varosunk minden lak6janak
eredmenyes adventi keszuletet
es Istentol megaJdott bekes ka
raesonyi Linnepeket!

Czank Gabor plebanos

Ujsagunk uj webhelye:
http://www.varosunkujsag.hu

A hllnyai plebania llj webhclye:
http://www.hunyaiplebania.hu
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GYOMAENDRODI KRONIKA
- Civil sarok - Toldi Balazs

... a krisztusi korban levo polgarmester

Az okt6beri helyhat6sagi valasztason Toldi Balazs lett wirosunk
polgarmestere a Korosok Vidike Egyesiilet jeloltjekint, kimagasl6
eredminnyel, a szavazatok 48, 67%-clt nyerte el.

Okt6ber 23-an nemzeti iinnepiinkon tette Ie az eskiit a kepviseLO
testUiet tagjaival egyiitt, s november 8-an az endr6di Szent Imre Ka
tolikus Templom bucsujan mar ebben a min6sigeben tette tiszteletet
az endr6di varosreszen.

Par nappal kes6bb a polgarmesteri irodciban beszelgetiink.

- Hogy vagy? - kerdezem, minden atmenet nelklil beJekezdve
az interjllba. Erezni lehet. hogy a lcerdesben minden benne van, az
elmult tobb honapos kampany, a gyozelem. illetve az epp elkezdett
uj pozicio, kihivasok adta feladatok felett erzett izgalmak iranti er
deklOdes.

- Koszonom j6t... a neheze csak most kezdodik.

- Elhangzott valamelyik rendezvenyen valakitol, hogykrisztusi
korban vagy. fgy van ez? Mikor sZLilettet?

- 1981-ben sziilettem Gyoman, 33 eves vagyok.

- Tehat igaz... - nyugtazom. A civil sarok rovatban az embert
probaljuk bemutatni, igy a kerdeseim is e kore csoportosulnak,
persze a polgarmester nem lehet csale civil, hisz megis csale a varos
elso embere. Ez nem hagyomanyos varosvezetoi interjll akar lenni,
hisz a varos vezetesere, iranyitasra vonatleozo ccljaid, elkepzeleseid
kello idoben napvilagot laltak, alTo] nemigen leerctezlek. Az USA
ban leorrekten kialakult az a gyakorlat, hogy a valasztasokat leove
toen adjunk szaz napot az llj polgarmesternek arra, hogy elindul
jon programjavaJ, bizonyitson, s azt kovetoen mar a cselekekedetei
alapjan lehet, kell velemcnyezni, bir31ni is ablr. Toldi Balazst, az
embert szerelnem elsosorban bemutatni olvasoinknak most a cile
Ius kezdeten.

- Mit lehet tudni rolad, ifjabb eveidrol?

Gyoman az 1. Szamll Altalanos Iskolaba jartam, majd a gim
naziumi evek is itt, varosunkban teltek. Sziileim is itt elnek, egy
szel11 gyermek vagyok. Hamar megszerettem a sportot, futbal
loztam gyerl11ekkoromt61, 1992-toI2014-ig, csapatkapitanykent
nemreg akasztottam szogre a futballcipot. Ebben volt nemi tu
datossag is az uj, polgarl11esteri kihivasra kesziilve.

- Hogyan alakult az eleted a leozepiskolas eveket kovetoen?

Bekescsaban a Tessedik Samuel Gazdasagi Foiskolan vegez
tem (ma a Szent Istvan Egyetemhez tartozik), aztan visszatertem
Gyomaendrodre, s itt ertekesltesi, kereskedelmi vezetokent dol
goztam, polgarmesterrc valasztasomig.

- Ket fiad van. ha jol tudom..

- Igen, a nagyobbik keteves mutt, a kisebbik pedig iden juli-
usban sziiletett.

- Hat tobb szempontbol emlekezetes, esemenyekkel teli ev ez
neked. Marad id6 hobbira?

- A hobbim a sport.
Par eve alapitottuk a Gyomaendrodi Labdarl\g6 Egyesiiletet,

edzokent tovabbra is foglalkozom ott a gyermekekkel. A Bozsik
program kereteben a 7-14 ev kozotti gyermekek mas varosok
azonos korosztalyos csapataival merkoznek.

- Ismert r6lad, hogy nem vagy vallasos, tobben joles6 erzesseJ
nyugtaztak, hogy ennek ellenere reszt vettel a mar emlitett endr6di
bllcsun. Hogyan elted meg a romai katolikus templomban lezajlott

\
.\

~

rendezvenyeket, melybe, mint mel)'vizbe belekerliltel a polgarmes
teri megbizatasod reven?

- 'Ogy gondolom, a tisztelet miatt fontos, hogy ott legyek Hyen
rendezvenyeken is, es a tisztelet kifejezcse volt reszemrol a kato
likus kozosseg bl\CSlljilll val6 rcszvetelem is. Pozitiv elmeny volt,
amikor a szertartas soran a predikaci6b61 megismcrhettem, a
papa oszentsege milyen pozitivan gondolkodUc, s viszonyuI a
mai fiatalokhoz, es a rnegl\julas mellett van.

- Gyomaendr6d is a meg6julas mellett szavazott legutobb? 01'
szagosan is az egyik legfiatalabb polgarmester lehetsz, mi a siker
titka, miert sikertilt nyerned?

- A vaIasztasok clott a varosban erzodott a megujuhisi szfln
delc 'Ogy gondoltalc a valaszt6k, egy fiatalos szemIeletii, gondol
kodasm6d!1 polgarmester hamarabb hozhatja meg ezt a meguju
last. Gyomacndrod lalc6i vaItozast akartak. .

- Lezarult az <\taclas·c\tvdel, a beiktatas, alakulo liles, kezd6dhet
az igazi munka, a 2015-os koltsegvetes elkeszittse stb. Hogyan la
tod Gyomaendrod fejlOdCset, a jov6t, figyelembe veve azt is, hogy
Gyomaendrod tejlodese nem kepzelhet6 el Endr6d fej16dese nel
hil, ahol a vasllton errol, jelenl-6s a lemaradas, hisz Gyoma jobban
fejlodott az evek soran az M!ollsagai miatt. (Korabbi jarasi szckhely,
ipar, kereskedelmi potencial 5th_)

- A yaros nepessegenek csokkencse nyilvanvalo, elvandorol
nale a fiatalolc, nines 1l1unkahely. _Eles verseny van a munkabely
teremtesert orszagosan, ezert regi6 szinten kell gondolkodni,
Gyomaendrod ugy tud fejlodni, ahogy Bckes megye is fejlodik.

Bekes megye reszelcent kell mindent megtenni, hogy a ren
delkezesrc alI6 penziigyi fomisolcb61 Gyornaendri>d is lcellokepp
reszesedjen.

Ehhez tObb minden kell, igy pddaul az ipari szakkepzcs
erosltese a va-rosban nagyOIl fontos, hogy uj ipart, munkahelyet
tudjunk tclepiteni a val'osba.

A m.egepiilo 44-es gyorsforgalmi t'1t is segithet, ahol az alap
anyagot, keszamt lehet mozgatni s kozelebb hozna Gyomaend
rodot az ipari 1cozpontolehoz, pI. Kecskemethez.

Vgyanaklcor te1cintettel kellienni a' leornyczo telepiih~sekkel

val6 egyiittmukodesbol ad6d6 lehetosegekl'e is, igy aldr a me
gyehatirokon alnyulo egyiittmiikodesi lehetosegeket is figye
lembe kell venni, s meg sorolhatnank.

Komplexen keil fejlesztclli a telepiilest, mind Gyomat mind
En<lrodot. Ehhez lei ken h:\sznalni minden relldelkezesre a1l6Ie
hetOseget, Eur6pai VIli6s s egyeb forrasokat.

A KVE civil szervezet. Nem vagyok se bal- se jobboldali, ell
kozepen allok, a varost ebbo! a pozici6b61 szeretnem fejlesztelli,
megujitani, minel szetesebb osszefogassaI, fiatalos nyitottsaggal,
l11indannyiunk, foleg az llj gcneraci6 s igy a varos jovoje erde
kebell.

Dr. Varju Laszlo



A fels6testzuhany sajatsagos
vizgyogyaszati modszer, melynek
alkalmazasa igen nagy jelent6
segu. A beteg el6rehajlo helyzet
ben karjaival egy edeny szeleire
tamaszkodik, mely a lecsurgo
vizet felfogja. Ebben helyzetben
vegzik a felsatestzuhanyt. Ugy
kezdik, mint a karzuhanyt, a vallrol
azonban a mellre ternek, es rovid
mellzuhany utan a jobb vallon
keresztUl haladva a hat jobb 01
dalso reszet zuhanyozzak Ie. Ezen
a helyen egy kis ideig kitartanak
es hagyjak a vizet a hatrol a mellre
csurogni. Majd a jobb vallra ternek
vissza, innen a jobb mellkasfelre,
azutan pedig a bal mell lezuha
nyozasa utan a bal vall es a bal
hatfel oldalso resze kovetkezik a
jobb oldalhoz hasonlo modon.
A fels6testzuhanyt vegul is a bal
kar lezuhanyozasaval fejezik be.
Fontos, hogy a muvelet alatt a be
teg fejet magasan tartsa. A fels6
testzuhanynal a mellet es a hatat
teszik ki a viz behatasanak. Azok,
akik szedulnek, zoldhalyogban
szenvednek, ezt a gyogyaszati el
jarast nem hasznalhatjak.

A fels6testzuhanyt asztmati
kus betegeknel rendelik feitLin6
gyogyeredmennyel, de idult horg
hurutnal is bevalt modszer.

A Kneipp kuraban ezeken a zu
hanyokon kivul meg hat-es egesz
zuhanyt, arc-, szem-es orrzuhanyt
alkalmaznak. A szemzuhany kota
hartya gyulladasnal, az arczuhany
pedig arcidegzsabanal valt be. A
villamzuhanyt kizarolag intezeti
korulmenyek kozott alkalmazzak.

A zuhanyokat verszegeny es
gyenge testalkatu embereknel
eleinte langyos vizzel (14-18 fok)
kezdik. Itt szoba johet a forro-hi
deg zuhany alkalmazasa. Ennel
el6szor 38-40 fokos vizzel ontozik
Ie a testet, majd hideggel befeje
zik a zuhanyt. Ezen valtakozo hO
mersekletLi zuhanyt azokban az
esetekben erdemes alkalmazni,
amikor a beteg igen nehezen me
legszik fel, vagy pedig er6s hideg
Inger elerese a eel, pI. ulaidegzsa
banal.

"On szerint nehez elsajatitani
a vizgyogyaszatot? - kerdezte Se
bastian Kneippt61 egy orvos.

"Aki tudja, annak nem nehez,
viszont mindenkepp erdemes tud
ni" - valaszolta erre a tudos lelki
pasztor.

ennel er6sebb reakciot valt ki. A
karzuhany vetele utan gyorsan 01
tozzenek fel es gondoskodjanak a
kar gyors felmelegedeser61, amit
ugy erhetnek el a leggyorsabban,
hogy karjaikkal lassu tempoban
ingamozgast vegezzenek. Akik
nehezen melegszenek fel, azoknal
a karokat zuhany utan dorzsoljek
szarazra.

Forrds: Dr. AlbertScholle: A vfzgy6gy
dszat ABC-je
Bernhard Uehleke, Hans Dieter
Hentschel: Egeszseges elet Kneipp
m6dszerevel: Megel6zes es gy6gyftds

dr. Macsdri Judit
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Ie. EI6szor az
ujjakat, utana
labfejet, majd

., az alszar mells6
feluletet, vegLil
a terdeket on
tik Ie vizzel, es
utana forditott
sorrendben visz-

..l'''''''.t.• ,;::,~, szafele mennek
a labujjakig.
Ezutan a beteg
megfordul es az
alszar hatso 01
dalat zuhanyoz
zak Ie. A zuha
nyozast a sarkon
kezdik, utana a
vadlit, vegul a
terdhajlatot ke
zelik, ahonnan
aztan visszame

9yunk a sarokig. A kezeles alatt
arra t6rekednek, hogy a vizsug,h
egyenletes legyen. A terdzuhany
hatasa a labfUrd6nei er6sebb. A
ver elvezetesere, az idegrendszer
er6sitesere, altalanos edzesre es
a lab egyes betegsegeire alkal
mazzak. Fejfajasnal a terdzuhany
hasznalata bevalt. Koszvenyes es
reumas betegsegekben is ajan
lott. Mindenkor gondoskodjunk
arrol, hogy a beteg a zuhany el6tt
es utan jol felmelegedjen. A ver
keringes javftasaval az alszarak
ban a pangast megszuntethetjuk,
es ezaltal a visszerek kepz6deset
nagyban megakadalyozzuk. A
rendszeres vizkurat sokszor a terd
zuhannyal kezdik.

Combzuhanynal az egesz also
vegtagot kezelik. A zuhanyzast a
saroknal kezdik, innen lassan fOl
fele haladnak a farpofaig, itt rovid
ideig kitartanak, hogy a hideg viz
az egesz also vegtagon egyenle
tesen folyjon Ie. Ugyanezt a mu
veletet a masik labon is elvegzik.
Utana a beteget megfordftjak es
az also vegtagok eluls6 feluletet is
lezuhanyozzak. A terdzuhanyhoz
hasonloan itt is a labujjaknal kez
dik, es lassan felfele emelkednek
a vizsugarral egeszen a lagyekig.
Befejezesul az alhast es a farpofa
kat meg egyszer lezuhanyozzak. A
zuhanyzasi ida 1-2 perc. A comb
zuhany hatasa a terdzuhanynal
kifejezettebb.

A karzuhanynal a beteg el6re
hajlik, es ratamaszkodik egy szekre
vagy az ul6fUrd6kad peremere. A
karzuhanyt a jobb kezfejen kezdik,
innen lassan a vallig haladnak, es
1-2 masodpercig a vizsugarat az
egesz karon lecsorgatjak. Ugyan
ezt vegzik a bal fels6 vegtagon
is. Szedulesre hajlamos id6sebb
embereknel ez a zuhanyforma ul6
helyzetben alkalmazhato.

A karzuhany igen kenyelmes
vlzgyogyaszati eljaras. Hatasta
nilag a karfUrd6nek felel meg, de

Kneipp-fele vizgyogyciszati eljcircisokr61:
Zuhanyok (Ieontesek)

akar ontoz6kan
nat hasznalunk.
fgy a zuhany a
testre nemcsak
h6ingert, h(l
nem egyben
mechanikai
ingert is kifejt.
Kneipp kulono
sen a zuhany
egyenletessege
re ugyelt. A cs6
vagy ontdz6
kanna nyflasa ne
legyen tagabb,
mint 18-20 mm.
A zuhanyt kb.
15-20 em tavol
sagbol alkal
mazzuk. Erre a
celra otthon zu
hanyrozsa nel
klili zuhanycsovet hasznalhatunk.
Kedvez6bb a hatas, ha a vizsugar
atmer6jet egy ontdz6fejjel kb. 2
cm-re felnagyitjuk. A megfelel6
vfznyomast ugy ellen6rizhetjuk,
hogy a fUgg61eges iranyban tar
tott locsolocs6b61 folyatjuk a vi
zet. Akkor jo, ha a viz felfele kb.
kezfejnyi szelessegben spriccel
szeto A locsolasnal a hivat<hos fUr
damester a mutatoujjat enyhen a
vizsugarhoz tartja, hogy allandoan
ellen6rizze a viz h6mersekletet. Hi
deg vizes locsolasnal a vizh6mer
seklet 10-15 fok kozott van, meleg
locsolasnal 36-38 fok kozott, forro
vizes locsolasnal pedig 40 fok ko
ruli. A valtozo h6mersekietLi locso
lasnal a meleg viz h6merseklete
38 fok koruli, a hideg vize pedig
10- 18 fok kozotti. A hideg vizes
locsolas tobbnyire 30 masodper
cig tart. Wrszegenyek eleinte ro
videbb ideig zuhanyozzanak, mi
vel naluk a b6rreakcio csak lassan
kovetkezik be. Ezt az id6tartamot
Kneipp edzettebb kovet6i.meg
hosszabbithatjak. A locsolast abba
kell hagyni, mihelyt heves-nyilal
10 hidegerzes lep fel. A valtakozo
h6mersekietLi locsolasnal a meleg
vizes locsolas 1-2 percig tart, a hi
deg vizes kb. 20 masodpercig. E16
szor meleg vizzel kezdenek, majd
hidegre valtanak, ezutan megint
melegre, es vegUi hideggel zarjak
Ie a kezelest. A locsolas utan ne to
roljuk szarazra a b6runket, hanem
csak a kezunket huzzuk vegig raj
tao Ezutan rogtdn oltdzzunk fel, es
testmozgassal (pI. gyors seta) ser
kentsu k a verkeri ngest.

A zuhany vagy leontes szeles
koru. elterjedese Kneipp egyik leg
nagyobb erdeme. A zuhany a viz
gyogyaszat legenyhebb formaja.

A terdzuhanyt altalaban allva
alkalmazzak, de gyenge testalkatu
es mozgasserult embereknel ul6
vagy fekv6 helyzetben is vegez
hetik. A terdzuhanynal a terdeket,
az alszarakat es a labakat ontozik

A hideg zuhany (Ieontes)
mar a regi idabel' is hasznalatos
volt. Hippokratesz is ajanlotta.
A gorog orvosok, de kulonosen
Hippokratesz tanait Aszklepiadesz,
Kr.u. 100-ban Romaban terjesz
tette el, ahol rovid ido mulva a
hidegviz-kura szeles korokben
alkalmazotta valt. A betegeket
rabszolgak bizonyos magassagbol
kagylok vagy korsok segitsegevel
leontottel<, de kesabb a falon cso
veket helyeztek el, es ezen csovek
segitsegevel zuhanyoztak. A hires
arab orvosok kozul Kr. u. 929-ben
Rhazesz is javasolta a hideg zu
hany alkalmazasat kUlonboz6 be
tegsegeknel.

Kneipp a zuhanyt tdbbfe
lekeppen alkalmazta, amiert is
rendszere lenyegesen kulonbozik
a tdbbieketal. A vizgyogyaszat tor
tenetet nem ismerte, onmagatol
jott ra a zuhany alkalmazasanak
celszerusegere. Eleinte e celra ved
ret, kesabb ontdz6kannat, majd
csovet hasznalt. 0 az ontoz6kanna
hasznalatat becsulte a legtdbbre.

Az volt az elgondolasa, hogy
vannak em berek, akik igen felnek
a teljes fUrd6t61, de akik meg cel
szeruen hasznalhatjak a felfUrd6t,
az ul6fUrdat, a karfUrd6t, a labfUr
d6t es a zuhanyokat. Az egesz test
lezuhanyozasa helyett az egyes
testreszek leonteset alkalmazta, es
igy a szervezet ellenallo kepesse
get lassankent fokozta.

A zuhanynal a viz egyenlete
sen omoljek a testre, akar csovet,

A Kneipp-fele hydroterapia 50
ran nemcsak hideg, hanem meleg
es valtozoan meleg vizes kezelese
ket is alkalmaznak. A hideg vizes
alkalmazasok kulonosen hataso
sak. A hideg viz hallatan legtob
ben kellemetlen dologra gondol
nak, es megkerd6jelezik annak
jotekony hatasat. De ha valaki egy
szer mar kiprobalta a Kneipp-fele
hideg vizes locsolast akkor ismeri
az ezzel jaro frissit6, elenkit6 ha
tast. Kneipp "kovet6i" tehat nem
minden ok nelklil nem akarnak
lemondani a rendszeresen. alkal
mazott Kneipp modszerekr61. A hi
degviz-kezelesekkel egybekotott
Kneipp-kura utan kevesbe leszunk
"stresszelhet6k'; es sem az er6s
hideg ingerek, sem a bennunket
ert psziches stressz nem valtja ki a
stresszhormonok felszabadulasat.
Ez a pszichikai stresszel szembeni
keresztadaptacio az alapja a Kne
ipp-kura szeleskoru alkalmazasa
nak, kulonos tekintettel a Kneipp
fele vizterapiara.

A hideg vizes kezelesek elsa
es legfontosabb haszna a verke
ringes elenkitese. Az imrnunrend
szer mukodesenek serkentese mar
az elsa kezeles utan kimutathato.
Ismert teny, hogy rendszeresen
vegzett Kneipp-fele kezelesek
hatasara a meghulesek gyakori
saga a felere csokken. A I<neipp
terapiaval jelentas eredmenyeket
lehet elerni az immunrendszer za
varaibol ereda betegsegek eseten
(asztma, neurodermatitis).

2014. december
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Endrodi c·ganyzenei a y manyok

Tisztelt O/vaso!

A magyar nota fe/csendil/ese e/engedhetetlen a cigtmy
zeneszek ne/kil/, f6/eg a korabbi id6kben, amikor Endr6don
t6bb ciganybanda muzsika/t. Megvo/t a vendeg/6k, kocsmak
sajat zenekara, de voltak o/yan bandak is, akik csak egy-egy
a/ka/omra alltak 6ssze. Nevnapok, /akoda/mak, disznotorok
nem mtJ/hattak e/ notazas ne/kil/. Sajnos ma mar kivesz6
ben van ez a sajatosan magyar zenei ku/ttJra. (rasomban a
tOrtene/mi e/6zmenyeir6/ es az endr6di ciganyzeneszekr6/
sz%k..

Endrodi ciganyzenei hagyomanyok

A magyar ciganyzene vagy mas neven magyar n6ta a
18. szazadt61 a 20. szazad masodik feleig, a magyar sz6
rakozas elengedhetetlen resze volt. Az els6 ismert prfmas
Czinka Panna (1711-1772) volt. A romantika koraban a
nemzeti erzes fontos kifejez6 eszk6ze volt a verbunkos ze
nei mufaj, melynek legnepszerubb terjeszt6i a ciganyzene
karok voltak. A zenesz foglalkozas az ugynevezett magyar
ciganyok k6reben terjedt el, mely reven ez a reteg elismert
es megbecsult csoportja lett a cigany tarsadalomnak. Bihari
Janos (1769-1828) a reformkor leghfresebb prfmasa, akinek
muveszete folytan valt a verbunkos veglegesen a magyar
zenet6rtenet meghataroz6 reszeve. Ott voltak a ciganyban
dak az 1848-49-es forradalom es szabadsagharc katonai
k6z6tt, meg inkabb segftettek a nemzeti ellenallas ebren
tartasat a kiegyezesig. Eleg csak nehany hires nevet emlfte
nunk: Sark6zi Ferenc (1820-1890) Kossuth Lajos hadnagya
es a szabadsagharcban reszt vev6 ciganyzeneszek f6kar
mestere; vagy Boka Karoly (1808-1860) debreceni prfmas.
A szabadsagharc leverese utani evekben kiemelten tamo
gattak a ciganyzeneszeket, akiknek hangversenyk6rutakat
szerveztek az orszagban, ezzel is fenntartva a nemzeti el
lenallas szellemet. A szazad k6zepen, pedig megjelenik a
verbunkos hagyomanyaib61 is taplalkoz6, uj magyar mUfaj,
az enekelt dal: a magyar n6ta, mas neven a nepies mudal.
Hasonl6 tarsadalmi igeny teremti meg ennek is az alapjat,
mint annak idejen a verbunkosnak. A magat halad6 szelle
misegunek tart6 es erz6 magyar fels6bb reteg igenyli egy uj,
sajatosan magyar mufaj letrej6ttet. A ket vilaghaboru k6z6t
ti id6szakban annyira nepszeru ez a mufaj, hogy a muzsi
kusok nelkUl6zhetetien reszei lettek a mindennapi eletnek.
Kul6n kell emlitest tennunk Danko Pistar61 (1858-1903), a
szegedi, cigany szarmazasu dalszerz6r61, aki nem hang
szeres tudasaval tOnik ki kortarsai k6zul, hanem dalszerz6
segevel. Az endr6di ciganyzeneszek k6zul kiemelkedett ifj.
Farkasinszki Imre prfmas, aki kul6nleges jatekaval elbuv61te
a hallgat6sagot. Elett6rtenetet Marton Gabor pedag6gus,
helytOrtenesz vetette papfrra, mely k6nyv formaban 1987
ben jelent meg. A leghiresebb endr6di banda tagjai voltak:
Farkas J6zsef terc-primas, D6gi Guszti kontras, Jovi Elemer
bracsas, D6gi Zoltan b6g6s, Farkasinszki Janos cimbalmos,

cigcmyzenekar a 20. 5zelzad elejer6/

Farkasinszki Imre primas, id. Farkasinszki Imre klarinetos,
Farkasinszki Gyula csell6s es D6gi Bela seged-prfmas.
Sajnos a masodik vilaghaboru utan a ciganyzenet a feltO
rekv6 kommunista propaganda az urak zenejenek titulalta
es gyakran lehetetlenftette el a ciganybandak muk6deset.
A kavehazakban es vendegl6kben jatsz6 ciganyzenekarok
felbomlottak. Az endr6di es gyomai ciganybandak sorra
feloszlottak az 1950-60··as evekben. A legtovabb a Domb
sz6g6n muk6d6tt zenekar, mely az 1980-as evekben fejezte
be hfvatasos munkajat. Napjainkban csiJpan Botos Janos ci
ganyzenekara muk6dik kisebb-nagyobb megszakftasokkal.

Ne hagyjuk elveszni ezt a paratlan zenei 6r6kseget! Ta
mogassuk es segitsuk, hogy a nagy multU ciganyzene ne
hallgasson el 6r6kre.

Szeretnenk mindenkivel megosztani az ujsagon keresztUl, hogy
Kutasne Balint Katalin kezi szov6 nepi iparmuvesz tagtarsu nk
"Hetvenkedeseim" cimu kiallitasanak megnyit6jan kis csapatllnk is
reszt vett a BlIdafoki Muvel6desi Hazban.

Endr6diek Barati Kore neveben iidvozlettel: Timar Imre
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Tabori lap es versek FUlop Imre endrodi kisgazda hagyab~kab6!

postabelyegzo:
"Feldposfamt 1917. VII. 17.
Nr. 361."

Fejbelyegzo:
"K. u. K. Infanterie Regiment Nr. 48.
FEldposfkorrespondenzkarle
Tabori levelezo-Iap

Felad6: (nyolc nyelven)
Absender-Felad6-0desilatel-Nadawca-posiljatelj-Posilja6
Presentator:
FUlOp Mate Inf Reg. 48. III. Batalion XII. Feldkomp. Feldpost 361.

T. FULOP J6zsef reszere

Endr6di-tanya Rojik-sor u. p. Kondoros (Bekes-megye)

A lev. lap - eimertani - jobb fels6 sarkaban domboru I<epe;
honvedek Ibveszarokban, egy honved felallva nagy darab szik-

lat dob a rohamoz6 olaszok fele, fe/irata: ISONZO-ARMEE 1915,
Ket tblgyfa lomb kbzrefogja es egyik oldalt - magyar koronas elmer
- masik oldalon Habsburg haz koronas ketfeju sasos cfmere.

Szbveg: ,,917. Augusztus 2.
Kedves J6 Szuleim!
Szivemb61 kivanom, hogy ezen lapom a legjobb egeszsegben

talalja mindnyajokat mint engem hagyot. Nekem Halla Istennek
nines semmi bajom sem mas minthogy melegem van de ez meg
meg jarja esak masbaj ne legyen. Ninesen semmi kOlbnbs ugy hall
gatnak a dig6k: ma levettek neki a Wzereink ~gy repuloet nagyon
sok van neki bkbrre itt zugnak a fejunk fOlotL Ugy sl61 epen mint a
esepl6gep. Legkozelebb ha kuldenel< kis esomagot egybe kOldje
nek szappant mer enelkul nagyon rossz rnosni hideg vizbe. Isten
velbk maradtam szeret6 fiok es testverbl< Mate."

FULOP Imre 1886-ban szulelett Endr6dbn. A "Varosunl< Gyo
maendr6d" 1995 deeernberi szamaban irtam volt reszletesebben
tevekeny gazdag eletutjar61. Az olvas6k ut61agos szives engedel
mevel "Gyoma neprajza" rovatban r61a szeretnek megemlekezni.

1934-ben frta: "Elfajult politika. Ugyan rninek is lehelne nevezni
azl a szernelyes gyulolkodesse fajult erdek- es velemenykulonb
segel, ·amely most urra lett az embereken?" Vaszk6 Bandi baesi
is ennek/ett az aldozalja. Meggy6zbdesern. E sorok jrasa kozben
kaplam a hili halalar61. Isten nyugtassa bekeben! Aldott legyen
emleke!

FULOP Imre endr6di kisgazda versei

Idegenben

Messze jbttem en tetbled szul6fbldern szep hazam
Most erzem esak faj6 szivvel hogy szeretlek igazan
Nem tudlak en elfeledni mig szivem dobog sohal
Lett volna bar sorsom otthon rideg sivar rnostoha.

Qtt legalabb neMny hu sziv odaad6n szerelett
Es most lalan almaban is konnyes szemmel ernleget
S faj6 szivvel gondol ream rnig itt senki sem szeret
Hogyha baj er, nem sajnal- de kinevel

Szep a laj de mi ez hozzad, delibabos szep hazam
Nern tud itt a magyar ember brulni sem igazan!
Csak azl varom, esak az bizlat, itt egyedul engemet
Hogy meg egyszer viszont latlak draga hazam tegedel
Fulop Imre sk. 1916. okl6ber 6. Neuhaus in Bohm.

Levelem erkezett

Levelem erkezett megnezem I<i irta
Latom felesegem kez~ nyomat rajta
Ugyan mit ir benne? Atolvasom gyorsan
Megvan abban irva minden alaposan.

Hogy 6 egeszseges a kis lannyal egyutt
S neki a nagysarban a eip6je elnyUtt
Mindig sok es6 van a sar feneketlen
Valahova menni esaknem lehetetlen.

Hogya Monesi jatszik sok mindent megkerdez
A zaszl6nkat nezi anyam milyen kep ez?
Sokszor meg nezi s megkerdezi ujra
Anyam a Jezuskat a farkas nem banlja?

Es azt szeretne akar egesz este
Mindig kerdezgetne anyja meg felelne
~mig egyszer esak az artatlanok alma
At nem viszi bt az angyalkak honaba

Egeszseget kivan Isten legyen vele ...
Megegyszer udvozol es a levelnek vege
Ahogy elolvastam kiskonyvembe teve
Gondosan elteszem a bluzom zsebebe.

FUlop Imre sk. 1917. febr. 1. K. u. K. Infanterie
Regiment Nr. 101. Neuhaus in Bohm.

Haborus karacsony 1917-ben

Szent karaesony este, gyermeklelkek vagya
Szent bekessegeddel jbjj szivunkbe mama
~ojj! 6h jojj szivunkbe, edesitsd meg almunk
Edes szent bekesseg! Oly epedve varunk.

Mikor meg bel<e volt szent karaesony este,
Sok artatlan gyermek mily orommelleste
A kis angyalkakat es a kis Jezuskat
S ezzel egyUtt mindig a szep karaesonyfat.

Hejh de ami6ta a beke angyala
Eltavozott t61unk minden orom oda!
8,zegenyes szobal<ban hany kis gyermek s anya
Orvendezes helyett konnyeit hullatja

Sarra gondolnal< ki masok karaesonykor
Veluk egyutt orOIt s hogy is mondta akkor?
Szava mintha most is meg fOlukben zengne
Megmozdul ra szivOk, minden eseppnyi vere.

Nezd kis fiaesl<am itt van a karaesonyfa
Latod ezt tinektek kuldte a Jezuska
Neked ezt a lovat, Juliskanak babat
J6k legyetek aztan, szeressetek mamat!

Es imadkozzatok hogy a kis Jezuska
Amit nel<tek hozott, masnak is rneghozza
Qly szegenynek kinek nines I<araesonyfaja
Es bizony regen volt uj a ruhaeskaja

Bizony most nem ugy van nines itthon az apa
Hareteren szenved s esak lelekben jon haza
S mikor a szobaban az angyalok szallnak
Felesendul hangja a gyermek imajanak

Edes J6 Istenkem draga kis Jezuskam
Segitsd meg hozd haza az en j6 apaeskam
Nezzd mi arvak vagyunk ha 6 ninesen velOnk,
Edes j6 l<is Jezus hozd vissza 6t nekunk

S mig gondolalaik messze messze szallnak
Imadsagga valik szivunkben a banal.
S megzendul ajkukon az angyali enek
Dies6seg az egek orok Islenenek!

FUlop Imre sk. 1916. dec. 18. Neuhaus in Bohm
K. u. K. Inf REg. Nr. 101. IIXXVI. Marschkompania

(Neuhaus in Bohm = Neuhaus Csehorszagban. Infanferie
Regiment =gyalogezred. Marsch!<ompania =menetszazad)
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DsidaJcno
I<ARACSONYI VTAZAs

Keszii/6des
I<aracsony kozeleg.
En aHok itt ilZ ablakom clott,
nezem a halkan pihena havat,
s egy kis bokretas, szarad6 Fenyot
torogetek.

Sinka Istvan
PVSZTAII<ARACSONY

A tel, mint egy oreg any6ka
jon, zsembel. Megall a foly6ka.
Nagy balyuja van, mint anyamnak,
Az is, szegeny torten, feheren
szivet<j! a szivemig faradt.
I<is pasztorasszoqy... Bekeve! jott
a nagy, magyar Amenok kozott.

Csend volt. Es egx mecs duruzsolt akkor.
Tanyak pihentek. Es messze este hatkor
kurloltek valahol. A pusztai kuton
hintdtt az ostorfa es egy szan
danol6 kocsissa! suhant e! az 6ton.
I<inn hullt a h6. Benn a yen cseledek
a puszta banatarol meg mirol beszeltek.

(fgy hullt a h6 s kdvartal< a szelek,
aztan szelidUltek, mint az em!ekezet.
Foglyok pityegtek. 5 b6zafoldben lent
nottek a magvak, nottek a remenyek
s kozottuk szep Magyarorszag pihent.
Rongy vandor kohecselt, a tajakat r6lta,
s (ltba. igazgatta havas mulat6fa.

A leI, mint egy oreg any6ka,
jon, zsembel. Megall a foly6ka.
MegaHt a vandor is. Varnyu szallott messze.
Majd falu kovetkezett. Ha!kan bekopogott
ajtajan egy hamak. 5 benn mar a szenl este
fenyeben fogadlak I<apott kdlacsot, bort ...
5 kinn a csillagokra lompos kutya csaholt.

SfI< Sandor .
A napke1eti bOltsek

Ama csillag u'tdn.

/\ holdsugaras hid.......ejsz,ika])art,
fylinl egyfehhlO, (~ende~ dl~

\Jgy voilultel a komoly Rati\:vat '.
Es elol ment a haroin. l~~.~]t.~:Y;

~s igy 5uhalit elcsendesen .
Eletre eJedt vagyaNcjpke!et-nei
Az ezredevescjszaMtl.

Ama csillag utan.

I<osztqlanyi Dezso
I<ARACSONY

Ezfrst esobe szallie a karacsony,
a kalyha zug, a hOeses suru;
a Lampafeny aranylik a J<alacson,
a kocka parg, gozol a tejsQrQ.

I<ik messze voltak, most mind osszejonnek
d percet edes sz6vai ulni el,
amig a leI d megfagyott mez6ket
karcolja eles, kek jegkonnive!

Fenyoszag6 a leg es a sarokba
ezusl tUkorbOl b6kol a rakott fa,
a j6 barat boros kors6ihoz von.

Es zsong az enek ahitatba zongve...
Csak a havas puszlan, a nema csondbe
sir fol az egbe egy-egy k6sza mozdony.

Ma szivem is- van,
Meg-megdobban a kabatom a[aft
es csilingeli ezer kis csengo:
I<aracsony kozeleg!
I<aracsony kozeleg!

Utban
Csodalkozo!:
Te balga kis fi6,
Ma olyan vignak latszol!
... Csillagaros BetJehemi ejben
hivogat mama engem is il jaszol.

Aiegyek! Aiegyek!
Az ajkam 6gy dalo!'
mig csorgos szank6m mega!! valahoL
s lelerdelve a kis )ezus clott,
iltnyu)tom neki igaz ajandeku!
ezl a kis, tepelt bokrelas fenyat.

Kcrdezem
Mondd, kis )ezuskaJn,
decemberfagyon, szelen, havon at,
mierl nem hozhaltam Neked
egy csokor edes piros orgona!?

Most minden, minden fenyo es moha.
redig tudom, hogy szereted a majust,
es Teneked is szebb az orgona.

Azunnep
Mennybol az angyal! ...
Egnek d gycliyak.
I<acag az enel<; teritve az aszlal 
csak faj,hogy sohse taldlkozik ossze
d kar[lcsony az orgonas tavasszal.

A kis Nzus beszel
tn Sl<:retem d sapadt arcol is,

.ens,Zeretem a konnyes szemet is,
. dr6gdtorn a me!!rebagyadt fat.

Akinek nincsen lelhe kesz,
.meresz,
'tOkteto: barcos piros orgonaja,
ill ht)ZZoh cgy kis idmodo ga!!yat,
sohajtva sir6imadsdg fenyot,
s az en kezem mep,aldja.

TJazajele
A gyettyak elalusznak
a tflvolod6 k6rus
aHata, BGvos simogat6 makony...

i~epi.il a szank6
Csbrg6s csengaje csilingeli csendben
.hies karacsony! ...
Tunder I<aracsony! ..
Boldog l<aracsonyl ..



SZEPESI PF,TER es
SAROSI EVA

2014. szeptember
13-an fogadtak orok
hilseget egym,isnak az
endr6di Szent Imre
templomban.

Mindkd ifjll parnak
sok boldogsagot, Isten
aldasat kivanja a Szer
keszt6seg.

MOLNAR ALBERT
ZSIGMOND es BA
LOG Tl/VIEA

2014. szeptember
20-an kertek Isten aid<\.
sat hazass,\gukra, a gyo
mai Jezus Szive-temp
lomban.

55. HAzASSAGI '.VFORDULO

SzcI'leeszt6segiinlc is szel'elettel gratL/llil az iinnepl6 11I1:osp(/l'
nOlle, es Icfvcln /6 egeszseget, Isten (ildrisrit tOllcibbi eleriilcl'e.

Lapatinszki Sandor es Poharelec Margit 2014. okt6ber 24
en iinnepeltek 55. hazassagi evforclu l6jukat a Feszek Panzi6ban.

Tov{lbbi j6 egeszseget es sok boldogsagot kivan, fiuk es (sa
ladja.

A Hegedus csalad 1732 6szen erkezett Enc1r6dre. Az osszes va
laha elt endr6di Hegedus harom testver - Albert, Janos es Mihaly
- le~zarmazottja. A csalad feje a rangid6s Albert volt, 6 patronalta
ker occset is, emellett aktiv reszt vallalt a hel)'i kozeletben, a fenn
maradt osszeirasok szerint aJland6 tagja volt az eloljar6sagnak,
1744-ben pedig a bir6i tisztseget is betoltotte. Ebb61 a csaladb61
szarmazik a Bunyan ell, el6 csardavolgyi ago

Heged(\s Istvan es neje Denicska Maria az 1800-as evek maso
dik feleben telepult ki Hlinyara (akkori neven Kondorostanyara) a
CsMdavolgy partjan all6 tanyajllkba, innen a csalad megklilonboz
tet6 neve. Tobb gyermekuk sziiletett, de koziiliik csak az 1872-ben
sziiletett Mihaly erte meg a feln6ttkorl. 6 1896-ban felesegul vette
Dobos Timar Emerenciat, akit61 12 gyermeke szl'iletett: Istvan (fe
lesege ROjik Eszter), Ignac (felesege Knapcsek Maria), Pat, M,\ria
(Poharelecz Imrene), Imre (felesege Koloh Terez), Mihaly (felesege
Susola Olga), Gergely (felesege Hegedus Erzsebet Vikt6ria), Terez
(David Menyhertne), Emerencia, Eszter (Varga Vincene), Etelka
(Fiilop Matene) es Lajos (felesege Bolm1t Anna).

A szU16k nagy szeretetben neveltek gyermekeiket, akik mind
megeltek a. feln6tt kort. Az ennyi emberre sZl\kosnek tekinthet6 8
kat. hold folel ellenere okos gazdalkodassal mindegyik gyermeket
tisztessegesen el tlldtak latni es biztositottak szamukra a megfelel6
hozomanyt is (ao(l!znak egy 16 es egy kocsi, a lanyoknak a sta
firllng, szekreny, agy). A szl',16i neveles mind a mai napig kihat6
szeretetet es osszetart<\st eredmenyezett nemcsak a gyermekek, ha
nem meg az unokak koreben is. Ennek eredmenyekepp a rokonsag
id6r61 id6re osszejart lakoclalmakba, gyakran latogattak egymast,
mindenki szamon tartotta a masikat. .

Mi6ta a testverekkoziil minclenki elfogyott, az6ta az unokatest
vereknek es a tobbi leszarmazoltaknak egyre kevesebb alkalmuk
nyilt egymassal talalkozni, masreszt a mai felgyorsult vilagban h.a
talalkozunk is, a nagy rohanasban nem sok id6 jut egymasra. Ezen
problema ellenszerekent 2014. okt6ber 18-an hagyornanyteremt6
szancIekkal egy csal{tdi tvlttlkoz6t szerveztlink, melyre az osszes el6
leszarmazottat meghivtuk

A program kezdetekent delel6tt megkoszoruztuk a nagysztil6k
es a dedszul6k sirjat a hunyai 6temet6ben, Ezt kovet6en de/ben a
gyomai Feszek panzi6ban ebed kovetkezett, me'1yen 25-en vettunk
reszt, ami kezdetnek nagyon 5zep szam. A reg nem IMott csalaclta
gok nagy orommel koszontottek egymast, es azonnal kialakult az
elkepzelhet6 legjobb hangulat. Kozben elhangzott a csalad reszle
tes tortenete 1732-t61 napjainkig, mely soran igen erdekes es iz
galmas informaci6kat hallhattunk, valamint mindenki elmondta
szemelyes emlekeit a nagysztil6kkel es a szl'il6kkel bpcsolatban, es
szamba vettiik a ma d6 rokonsagot is. A szeJlemi t,\j,Lilkozas utan
talaltak az ebedet, amit poharkoszontok tarkitottak e~ kedelyes tar
salgas kovetetl'.

Mindenkit nagyon boldogga tett az esemeny, alig akartunk ha
zamenni. Ezuton mondok koszonetet mindenkinek a szervezesben
es a lebonyolitasban nyiljtotl segitsegert

'
Ogy v31tllnk el egymast6l,

hogy jov6re ismet talalkoZllnk!
Hegedus Bence

(Kepelc meg afot6albumbl1r1 is, a 17. aida Ion!)

2014. december 13
--------------=--..':-.-_-------------
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20 4, november 13-.il1 volt 100 eve, hogy a k"ltii, ir6, til)

zofus, bo!csc!o HillaI' lyoz6 mcgs7.iilct ,tt. Ebh61 al. . Il-alom!l(:ll

Hajuu L,lszl<), a Komedi<ls J(OI' vez loje i1'Odain j cstel ':eel veLdt

a fanlsi Hivatal dhzt rnH~ben, ahol a n,lgyszerLi poJihisztorra emle,

keztel<. Hatar Gy6zo szbvevenyes elellltjcit Hajett! tanar L1l'islt1ert l

tc, amcJyet at meg athatott a s,zemelycs talalkozasok kedves emlekc,

hiszen a kolt06rias, ai, tbbb alk8lommallalalkozott a Komedic\' Kbr

vczeloje. Ewtall gyom'lcndrodi fi<1tnlok, az amator rnuveszeti kb!'

tagjai tobb Hat,lr Gy6z6 - verset tolmacsoltak a nepes kbzbnseg

nel<. Kozl'emukouoU: Uhrin Barbara, Sipos r8nni, Laskai Rena

ta, Keri Mikl6s, Mesz:llOs (;abor, ZSilinszky Erika, Gubllcz Szilvia,

Vaszk6 Agnes, valall1int a Kallai Ferenc Alaptoku Miivcsz,toklat,ls'

IntezmcllY k >t lallld6ja: In in Andor es VarjLt Daniel, he~cdl\n ji\l

szottak, 1"'scrl Pappne Nemeth lledvi a tanarno. Az est fcnypontj<l:

BaU\z. Andrea a Ka 'illthy Szinluiz IllUVesZl1<J;c, it KOI11 :dias Kor

brbkos tagja volt, aId debllLa]t SZlikebb hazaj,lban, hiszen amiClla

szin 'smo, cl6szbr Jl111lalkozotl be Gyornaendr6dbn. Hatir Gy07.o:
I-Ieklls Dbnci elmii versevel nyL1shztc Ie a kbzbnsegct. A !'emekmii

I' 1 bbrt'bncvei alatt il'l a ki:ilto, nye!vezete, gOlldolatmenete SZipOl

Liz6. AI. esl ban1tl bcszeJgelessel ert Vt'get
Hatar Gy07.0 llielis/obdt i1ugllszlllS 20-an, a Kollmann Jak61t:·

Jcp eWlli pall.ban avail~lk Id. "Gy6zil bacsi" vellink vall, csend sell
szem leli a g 'omai tajal, anwly n 'ki milldig is "viu'a es ist{lpja" voll.

Hf

A novembel' 15-iki hetveg(\n befc
jez6d6tt a bajnoksag 6szi szezonja tl
Megyei I. osztalyban, Sajnos a zar6 for
dul6 kOzdelmes, sok hibilval tarkftott
fontos merk6zcscn ismet nem sikerOlt
nyerni, a d6ntetlen is szinte kudarcnak
szamft.

A labdarLIg6 s?uvetseg az elrnult
ev k id6jarasi ttlpasztalata alapjc\n, a
tavilszi szezonr61 ket fordul6t is e16-
re hozotl, amely J meg z 6sszel Ie
kell jilt zani a csapatoknak. Az elrnult
evekben, mcirciusban nagyon sokszol
rosszabb id6jarasi k6rulmenyek ural
kodtak a spol'tpillyakon, mint novem

ber VeOel), ezert dontott a szovetseg a november vegi jateknapok
me/l'It.

Az ecldig Icjcitszoll mcrk6zesek ereclmenyei:

L bdarug' hi e a
egyei . osztalyab ' I

)1)14 11.01. i i)'omaendr6di IT - T6tkom 6si rc 0: 2
G.:'-
lfi.: 'I: 3 G.: Juhasz M.

Hel: ai hely.<.etel kel inclult d rne"<6z~s, Ie csaUnok nem tud
t<ik bev?nni z ellenfel kill ujM, Hl)SZ P ~rc It It 'v I a ven leg 'k
k,hilsznal uk a hZlzai ved6k els6 meqingasc1t es 9 /Ial biintettek. A
koml6si cScll<k lopta Ie a labdi\t ved6je labar61, megindult vele a ka
pura, 5z Cll1k6 fnlijtt a fels6 Ie Ie emelle, a visszapat an6 lahdilt a
m .sodik 11IIIIjmt illl erkez6 venele csatal fejjel tovabbftotta Cl ha
klba. ,A. glllt kUlletoen hazaiClk (Jor osen pr6billkozti'lk, ele ezeket
a leiLtoseJeket k6nnyeclen hc\rftotta az ellenfel k;lpllsa A masodik
felld6 i rm:\t koml6si g611al indult. EeJY vaktahan elore I'Ll<]Ott labdat
a haz?li ved6k csak netiek, a vendeg csatr lersilpoll ra, es a kint
ill16 kilpW fblbtt 3S metenal a kapuba em It. J6 p-' r pel'c beletelt,
mire d .h<7illck feloc5Lldl k J sokkb61. AZl k(iv t" II rn~z61,yfoleIlY

be kCI'ultek, Igazl helyzetet azonban ekkor sem tudtak kialakftani.
A sz6p/~ n~os koml6si kontl'ak viszont rendle ve~z' Iyt jel nt It k a
fellazulo vedelern mellett./\ t6tkoml6 i cs p t taktikus bb j~tekkal

rul,!<olt ki, I;cvesebl ct, i~ hiba~ott, a I ilzaiakra bellflolag hatoH a
gyozelml k nyszel', ami Igefl sulyos cgyeni hibfli<at eredmenyezett
es ez a vereseghez vezetett.

Azels6 f:lid6legil 1«3b a k(izdelm s mez6nyjc'Mkro! sz611, Inil t
sem a foci szepseyf'ir61. S k volt hiba mindket oldalon, a hazai k
tobbet bir\okoltak at bdilt, kezdem :.nyezobbek voltak, de az utolso
pi) . zaikren re,P?r:till!allok voltak, emiatt'igCiZeln nagy hclyzet nem
alakldt: kl az elso Jiltelue~z Jen. A masodik felid6re -9Y tamad6bb fel
f?9C:ls", Gyom ndr6d futott ki a pjlyaril, mely Ilyolllban egy kapu
f vell Jcl(~zte, 110UY szcimcll'a l. < k a lJy6zelern az elfogadhat6 ereel'
meny. A kovetl<..ez6 akci6b61 meg is szijletett Ct v zet6 gol, egy Jobb
o!diJll b ada,l <...sapo 8 meterroj gLlrftolt a kapuba. ,f>" folytatasball is
tdmaelasban, mara~it~, k a hilzaiilk, az nbiln .sak e y Lljabb kapufa·
Ig )uto'ltak, es e?: kesobb n legbucszulta magat A j.3tekresz masodik
felere fplebrpd6 vendegek 'lgyclniS ncgy d orjvClI am' rk6zes veC)e
el6 l egyenlitettek. A hajrara izgalmassa v.:ilt a jAtek. A vendegek
pontatlan t<ill'1adi'ls befejeze>cik I ni t nem tudtak g61veszelvt ki-
lakil I i, a hazai old, 1011 I edie Vlprle ismet csak a fels61ecet 'talal'

tel, ilJY dJlelt a mec labela. A kuzdelmes, sok hibaval tarkrtott
meccsen c s. ~)aiak lehettek inki'lbb elpgedettek az eredmellnyel,
helyzetel alapJan a gyomaendr6c1iek kbzelebb alltak a harom pont
megszerzesehez.

20'14.11.09. iVlehkereki SE -, Cyornaendr6di I-e 2: 0
G . - -
lfi.: 0: 2 G.:

I<et egykor szebb napokat megelt cSiJpat kicsesi "l'imgad6t" jilt
szott. Az ut6bbi hetek SZOkc1S0> mehkereki forgat6konyve szerinl
~Iakult a ,merk6zes, Cl hazaiak tarna 61 9 It?P el< fel, sarra dolgoztak
es ha9ytak kl a helyzet ik 1. A vendegek dicserePre sz6ljon, hogy
ncm alltak be v' dek .wi, ig ,z a hazaiak kapuja ele csak ritkan tud
ak.c1j~t i. Fel6ra elteltevel sikerult megtbrni a vendegek vedelmet,

ami golh02 vezetett. 1\ . 'rfelrseret kbvet6en is a haz iak birtokol-
tak tb??et a lab?at es uralt' k a merk6zesl, ujabb talalat hrjan ilzon
ban felo vol szamukra, hogy egy k6sza kontrab61 egyenlithetnek
a 9yomaendr6diek. A hajr<'lban azutan minden elcl611, a cserekent
beallt hazai tamad6 13 melerr61 a bal als6ba helyezte a labdM.
A I'n' hkerekick onmaguknak tettek nehezze a merk6zest, hogy
helyzetek soka agat hibaztak el, ha a kapu el6ll pOlltosabbak, nem
ke/lett volna a mec s vegeig bizonytalal1Sagban tartaniuk kbzbnse
g~,k~t. A"ha pontos" m~ccs a hazaiak siker~vel zarult, akik ilZ ideny
vegehez kozeledve fellelcgezhetnek egy kicsit, a gyomaendrodiek
hclyzete ellen ben tovabb romlott.

201 ,11.15. Gyomaendr6di Fe - Fruhwald-jamina SEl : 1
C.: Csap6 P.
lfi.: 0: 4 G.: ---

201'1. 11.22. Gyornaelldl'6dl FC - Szal'V<:lsi re 0: "!.
G.:--
In.: 1: 4 G: Farkas 1<.

c\ zi id6jdr' s,'2i hanlJulat az f~16re hozott els6 tavaszi fordul6
1 crk6zescn. rSl all,idS I,<olulmenyek kbzdtt, kisse mely talajLl palyan
k rult SOl' a ZOIl szedvar k els6"tavaszi" I erk6z.esere. Mindke cs 
pat Cl )iztonsjgl'a tbrekeclett ebb61 kiindulva szeletett volna ered-
rnenyes I nlli. f\z ~I$" feli I "b n egyenrang 'j je:ltek folyt, nem la szo t
:1\<29, h(~g~ m;lyik ftll , y~zik a tabella elej'-"n, '.5 melyik van gon 
Dan a veyell. zu et lItan Ci vel Idcgek magasabb sebessegi fokozat
ba k~pcs?ll})k, ('I I riel< elecilnCnyc, hogy z 50. percb n egy 5ZCP t ' ..
madas vegen a Gyornaendr6dr61 i azolt Zsiros reven g61t szereztek.
Mindez a folytatasra megkbl!liyftette a vend(~gek dolgilt, hiszen a
~a~aiaknak mennillk kell tt. z ere m~ny utan, de erniatt kinyiltak,
es uJabb golokat kaptak. A golokat oriasi k pushiba os a kbzeps6 ve,
dok ~agyon rossz helyezkedesei ideztek elo. j)., szarvasiak y6zelrne
rnegerdernelt, de a helyzetck alapj,;n a g61kulonbseg tal;)n tulzott.

Az uj,6g minden kedv~s o/v sc\j6nak es a sportbordtokflok I<d/e
mes Unnepeket es Bo/dog Uj {vet i<fvdn a Gyomoendr6di Fe vezetosege
CS va/omennyi sporto/6jo.

Fli/op Zo/tdn
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Nagy pelyhekben hull a ho,
nevetni tamad kedvem, juj de j6!
Januar van, itt az ideje,
hogy havas legyen a taj tete)e.

A sziirke t;d,(,ltot h\tva,
a haVr1ZLbra \·iln·a,

szdiden gondolok a nyarra,
mikor perzsd a nap...

Nezem a sziirke egboltot, s
elmerengek, hogyan alakul at a p,ll'<\
h6pelyhekke nekiink mara?
Megfejteni nem tudom,

Megborzongok, kicsit fazom,
osszehllzom a kabatom.
Csak setalgatok a kertben,
az arcomra h6pehely rebben.

Teli hoesesben ...

Eigondolom, hisz
minden evszak szep nagyon.
De a tel ho nelkiil sivaI',
az ember havazast var. ..

Isten elkiildte egyszl'ilott fiat,
hogy megvaltsa a biintol az Embert.
Az Ember lll1nepli Kan\csonykor
ezt a szep hagyomanyt ...

Szent Kanlcsony hajnahln ...

Szeretet jar at minden Embert,
Bekesseg, orom mindeniitt,
Maradjon szeretet es beke
orokre benniink Emberekbe... orok titok marad. mondhatom.

Egyre fehhebb a kertiink.
Vecses, 2009. decembel' 24. hogoly6zhatunk, s nevetiink,

mikor h6embert epitl'ink ...
Vecses 2009. jallltlir 6.

Tobb mint ketezer eve mar,
eljiitt a feny a foldre immar.
Az emberek a fenyt l'innepeltek,
a Messiast, a Krisztust kertek.

A mesemnek az a tanuls6ga, hogy nem szobad irigynek,
onzonek lenni, mindig meg kell osztozni azon, amink von, ez
j6 erzessel tolt el minket is, m6sokat is, fgy sok bor6tunk lesz
az eletben, ha figyelOnk egym6sra ...

Az irigyseg nagyon esunya dolog ...
Igoz? - Ugye TE nem vagy irigy? - kerdeztem a felig alv6

gyermektOl, aki m6r oz 61mok mezejen sz6rnyalt, s nem hal
lotto a mesenek a veget sem...

Mosolyogva, szeretettel betakorgattam, megsimogat
tom kis buksi fejet, 61modj szepeket, kiesim - mondtam. s en
is aludni tertem a pap6val. ..

Szent karacsony hajnah\n,
megsziiletett jaszolyan,
a kis Jews, a mi Megvalt6nk,
biinoktol megszabadit6nk.

A papa bej6tt a j6 me-
leg szob6ba, s 16tta, hogy ~
ott 6110k az ablakn61. Meg is ~.
kerdezte, hogy mit figyelek
olyan feszOlten.

Mindketten azt 16ttuk,
hogy nagy a nyuzsges az
etetOk k6rOI, €IS egyre-m6sra
esak a verebek moradnak,
elrepOI a t6bbi mad6r, ta
nakodtunk, hogy vajon mi
lehet az oka ...

A papa kerdezte is, hogy
szerintem miert repOltek el a
tobbiek. Mire szelfden, esen
desen esak annyit v6laszol
tom:

- A sok vereb elelmesebb
volt, s elzavarta oket, o/ya
nok, mint az irigy emberek,
esak magukra gondolnak",

Papa merges lett!
- Milyen kis onzo mad6r a vereb, s mennyire szopora, h6t

nem jutott volna mindegyikOknek?
. ~gyszer csak 16ttuk 6m az ablakb61, hogy egy kis vereb

eSlnpel az etetonel €IS nagyon magyor6z a einkenek, rig6
nak, majd kis ido mulva egyOtt kezdtek esipegetni ...

- No, ezt m6r szeretem! - mondta az 6reg vereb, szinte
egyszerre vele mondta a papa is, hogy fgy m6r mindj6rt
m6s!

SariK

[__ --,_~ _._.__e~~'--,,~rsek~:. .

Nagyany6 estenkent mindig meselt az unok6j6nak, aki
6r6mmel hal/gotto, s kerte, hogy ne a mesek6nyvb61, ha
nem a fejeb61 meseljen, azok a mesek jobban tetszettek a
gyermeknek...

Egyik este elalv6shoz keszOl6d6tla kis csemete, mam6ja
melle Olt es azt kerdezte: '

- Emlekszel, kis unok6m, az evszakok mesemre? Tudod, a
telr61, omit meseltem, no, akkor nem mondtam el, hogy mi
kor le~sik a sok h6 €IS befedi a t6jat, szegeny kis mad6rk6k
nem tal61nak elelmet, ezert minden j6erzesu ember keszft
mad6retet6ket es abba rak ki magvakat, di6t, egyebeket,
hogy'elelemhez jussanak €IS 6tveszeljek a telet. -

Igy t6rtent ez most is, mint m6r evek 6ta mindig a papa
keszftett egy p6r mad6retet6t €IS tele rakta minden apr6
finoms6ggal, napraforg6 es m6s magvakkal, s6t meg ki
akosztott szalonn6t is egy sp6rg6ra, hogy a kismadorak zsi
radekhoz is hozz6jussanak, mert az melegfti 6ket telen.

T6rtent egyik reggel, amint a papa kiment €IS felt6lt6t
te a mad6retet01' elelemmel, en az ablakb61 figyeltem, mi
t6rtenik kinn, Nagyon hideg volt, a papa is sietOsen meg
d6rzs61te a kezeit, men' f6zott €IS gyorsan vegezte el a ma
d6retetok felt6lteset,

M6r eppen elfordult, mikor 16tom 6m az ablakb61, hogy
egy gy6ny6ru tollu szencinke es egy vereb repOI az ete
toh6z. Nemsok6ra j6tt egy vadgalamb, sot meg egy fe
keterig6 is, No, gondoltam, milyen j6, hogy most rakott ki
magvaka1' a papa, legal6bb szegeny kis ehes mad6rk6k j61
belakm6rozhatnak, jut boven mindegyiknek ...

- Kepzeld csak el, nem ez t6rtent - meselte a mama.
Elkezdtek veszekedni, €IS megpr6b61t6k egym6st elzo

varni, f61eg a vereb volt nagyon hangos:
- Mit kepzeltek ti? - en itt lakom a bukszus bokrokban,

nekem tette ki a gazda a mad6retetot. Ti betolakod6k, mi
ert akartok az en ennival6mb61 enni? Menjetek innen ozon
nal - sz61ftotta fel t6voz6sra a t6bbi mad6rk6t a vereb.

A vadgalamb szelfden fgy sz6lt:
- Von itt boven, a gazda j6 ember, gondolt r6nk is, jut

mindenkinek, ezert repOltem Ie egy kicsit csipegetni hozz6
i·ok...

A szencinke nagyon felenk kismad6r, megijedt €IS gyor
son elrepOIt, fgy ehes moradt szegeny,

A feke1-erig6 egy-ket szem magot felcsippentett, lerepOl1'
a f6ldre, €IS ott kezdte eszegetni, de csipegetes k6zben is
felenken nezelod6tt jobbra-balra.

Majd sok vereb repOI1' az e1'etOh6z, €IS moh6n falni kezd
tek. A legszem1'elenebb, ok! a 1'6bbi madorat elzovor1'a,
"bOszken" meselte t6rsainak, hogy milyen b6tor volt, meg
fu1'amftotta a t6bbi madorat,

Erre az 6reg vereb meg611t, abbahagyta az evest, a tob
biek is megszeppenve kovettek peld6j61'. ,.

- Ejnye-ejnye! - ezzel nem dicsekednek a helyedben 
mondta, hogy ilyen csunya irigy es moh6 vagyl - hiszen a
gazda sok magot tett ide nekOnk, jutott volna a tobbi ma
d6rt6rsunknak is.

- Nem b6nom, hogy elzavartam oket - feleselt a kis ve
reb! - Ez itt csak a mienk",

Az 6reg vereb elgondolkodott. Messze-messze nezett, es
regmult idoket idezett fel t6volb61 a tekintete:

- Tudod, mikor en ilyen fiatal voltam, mint most te, en
sem gondoltam m6sokra, esak magamra, hogy j6lmeg
t6mjf?m a begyem...

- Am oz6ta m6r b61esebb es onzetlenebb lettem. Tudod,
nem j6 az, ha a mad6rnak teli a begye, de nines egy bor6t
ja sem... Ink6bb legyek ehes €IS a t6bbi mad6rral k6z6sseg
ben eljek, nem ugy, mintTe, irigyen, es egyedOI maradjak...
Gondolkodj el ezen!

A madareteto"""

2014. december
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Egyszeru as gyors feltat

Geppel vagott parizsit es sajtot veszOnk (pI. WsWlt sajtot vagy ementalit). A pa
rizsi szeleteket enyhen megkenjOk piros arannyal (akar csip6ssel) es egy-egy
szelet sajttal szorosan feltekerjOk, fogpiszkal6val megWzzOk. Margarinnal kikent
Wzal16 taiba tesszOk, tetejere ;s keves margarint morzsolunk es nehany percig
sotjOk. Barmilyen f6zelekhez j6 feltetnek.

FENVO FORESzARU
deszkak, OSB lapok, lecek, kerfteslecek, pal16k,

szeg61ecek, gerendak, lamberia

TOZIFA
bukk, tolgy, akac, akacfaoszlop

~APljF~ BT;··..Gyo·rb.a~nqr6'd/ir\'ke~. 46i .:
" ': . ..', ,~ ';' :'.706/70, 513~95~,14' . '. ,. .... - ,:.,

'; . ,'" .<AkondorQ'sY~uton"·a.'va;arte;G'fan ·t· .', ,,:. I
• (_ • . • • ~ ~. I ., ::;. ' .. _' •• •

Hdzhoz jon a fodrdsz!
Szeretettel varom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes koru n6i-, ferfi es
gyermek-fodraszatomban.

/geny szerint hdzhaz is megyekl Hetvegeken is!

Ldtk6czkine Erdos Magda/no
GYOMAENDR6D, SZENT ISTVAN. U. 61.

. Telefon: 06170/312-5037

NYliLVSTllDI6

lI~e vcanlolyam k SZ PM be

I
Angol ujrakezdQ .40or9, 10 het·

. . . Alapfokunyelwizsga felkeszito
Tanfolyamok idoponUa: nOl'ember 10." jalluar 30.

Oradii: 500 - 850 Ft 1<\15zamt61 fiiggoen.

A "TudiIsad njov6d"pragrmn beIejez6dott, ingyenes
/lyelvtanIalyumo!, egye,,16re nem indulnak.

szamitosep kexelo tanlolyam
Decemberben ujabb tanfolyam.

INTl,!:R NyelvstlHli6, 5500 GyomneIlw,od,Kosslltb1i.!8."

interuveh'sludio@;llmailcom; 20/229'70 22; 20/947-1603

kedd·pentck 15.00-18.00

METAL STOP
KEREKPARES

SZERELVENY (rZLET .
Kerekpar forgalmaz6 markabolt es szerviz

- Tornad6 elektromos kerekparok,
- gazkeszlilekek, kazanok, radiatorok,

csavek, szerelvenyek. . '
- h(ltoszekrenyek, fagyaszt61adak, mos6gepek,

haztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 elektronika,
- szegek, csavarok, zarak, lakatok,
- fiird6kadak, mosd6k, csaptelepek, moso]at6k

JUliust61 kedvezo aron ZARTSZELVENYEK,
TERHALOK, Es6cSATORNAK is kaphat6k!

GYOMAENDR6D, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386-909
lfitellehetoseg! Minden kerekparhoz ertekes ajandekot adunk!

Minden feliileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes koru
felujitasat, elkepzelesei szerint!

Munkaink garancMlisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a leheto
legjobb minoseg elb'ese a legmegfizethetobb aron!

A felmereslink, ami az inisos arajanlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

- festes, mazoL:1s, tapdazas
homlokzatszigeteles, hoszigetelo rendszerek

- gipszkarton falak, almennyezetek, elotetfalak, boltivek
rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok

- laminalt parketta Jerakasa, parkettacsiszolas
- fiirdok, konyhak burkolasa, kom(ives munkak
- .tetoterek beepitese, szigetelese
- nyilaszar6k, ajt6k, ablakok csereje
- bontas, sitt elszallitas
- vizes falak szigetelese
- hazak kiilso homlokzatanak sZigetelese, szinezese

hidegburkohls (csempe, jar61ap, marvany, granit lerakasa,
- ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, lin61eum, szalagparketta, laminalt

parketta,
- padl6szonyeg, dekorpanel rakasaes fektetese)
, allvanyozas, allvanyok berbeadasa (gurul6s, homlokzati)

LATK6cZKI LAsZL6. Telefon: 06170/381-4227
'-----.------- ---J
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HALAs KOSZONET

MINDAZOKNAK, AKIK

]ELENL.E:rUKKEL MEGADTAK

AZ UTOLSO MEGTISZTELEST

NAGYBATYANKNAK,

VASZKO ANDRASNAK.

UNOKAOCCSEl:

DANKO GYORGY,

TAKATSNANDOR

ZANYIK JOZSEF ARPADNE sziil. Ba
logh ]ulianna, gyomaendrodi lakos, 2014.
okt6ber 24-en hunyt el, 59 eves koraban.
Gyaszoljak ferje, gyermekei, unokai es a
~saladtagok, rokonok. Isten fogadja lelket az
Orok Boldogsagba!

Bekesseg h~16 pora!kon,
fogadja be oket az Ur
az 6.orszagaba.
Az Orok Vilagossag
ragyogjon felettiik l

tert orok nyugov6ra. Gyaszolja 11a, unokai,
csaladja, rokonsaga. Pihenese legyen cson
des, emlel<c aldott!

GUBUCZ KAROLYN£' szlii. GeJlai Etel
ka 2014. november II-en hunyt el, 75 eves
koraban. Gyaszolja csaladja, rokonai. Isten
adjon neki orok nyugodahnat!

KONDORNE LATKOCZKI ERZSEBET
volt hunyai lakos, eletenek 52. eveben az Egi
Hazaba koltozott. Hamvasztas utani teme
tesi szertartasa a hili Nagyboldogasszony
Templomban volt. Gyaszoljak: [erje, gyer
mekei, sZlilei, testvere es a rokonsag.

ifj. FARKAS ANTAL 2014. okt6ber 21
en, 62 eves koraban hunyt el,egy h6nappal
edesapja halala utan. Gyaszolja Edesanyja,
gyermekei, testverei es csaladjuk. Nyugod
jel< bekessegben!

DINYA ELEK, gyomaendrodi lakos, 91
eves koraban 2014. okt6ber 23-an adta visz
sza lelkd Teremtojenek. Gyaszoljak csalad
tagjai, rokonai. Isten adjon neki orok nyu
godalmat!

KATONA IMRE hunyai lakos, fel evve!
[elesege tavozasa utan 0 is az OrokkevaJ6sag
Honaba koltozott 76 eves koraban, 2014.
november 20-an. Gyaszolja csaladja es a ro
konsag.

AKIK Al ORDKKEVp~ \SAGBA KOLTOZTEK

,,~Jt ff~ et (j~. ~ ~e«- ewe4:
";fi4ta~.vu~. d&_~. <0e4.
()4 itt·~ut4 ~,,@t4 ue<tdue,. ffl~.

-;tt~ ~,4,~ a f./~tete.td9-' "
(fluluW; o/'f'da)

2014. december I(

Hiradasunkban csak azalcr6/ el11lekeziink
meg, akiknek koz/esehez a hozzatartaz6lc hazza
jlintltak'

RONCSEK MIKLOSNE szlil. Timar Er·
zsebet 2014. okt6ber 25··en, 90 eves koraban

Bal alda/i kep: Hegedlis Mihaly (a1l6 sor kozepen) az elsa vilaghaborllban az
olasz fronton. Mellette balr61 baratja, a sart6i David Istvan. A fronton kotott
bar<itsag hozadekakent David Istvan fia, Menyhert es Hegedils Mihaly h\nya,
Terez kesabb hazastarsak lettek
Jabb aldali kep: Hegediis Mihaly es D. Timar Emerencia az 1940-es evek
vegen. Cikk a 13. aida/on!
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8 ASzen e I'rt atolikus" Italcinos skoR , a ium es Kolhigi h'rei

Gimm\ziumi egyseg Altalanos iskola

2014. november 19"en rendhagyo versmond6 versenyt hirdetett
(masodik alkalommal) a szentesi Szent Erzsebet Katolikus Altalanos Is
kola Du6 dallam nelku! cimmel. Sok kis- es nagydiakot, illetve felkeszi
t6 lanit6jukat, tanaraikat ihletett meg a cim, csalta el6 kreativitasukat
Szentest61 Hodmez6vasarhelyen keresztOl. Hallottunk modern gyer
mekverseket, klasszfkusokat, vidamakat, komolyakat, egyedi modon,
parban el6adott verseket, versmondasokat. Szinvonalas, otletekben
gazdag produkciok szulettek, melynek"eredmenye" - a tapasztalatszer
zesen tul - a jokedvuen eltoltatt delutan volt. Iskolankat - a megjelent
126 gyermek kezul - tizennegyen kepviseltek. Mindannyian remekOI
helytalltak. Ket nyolcadikos tanulonk, Bene Boglarka es Notari Mihaly a
.7-8. osztalyosok kategoriajaban Inasodik helyezest ert el. Felkeszit6juk:
Polanyi Eva tanarn6. Gratulalunk valamennyi resztvev6nek es felkeszi
t6iknek!

t

fecskeavat6 diakszemmel Bibliatorteneti jatekos vetelkedo

Meszcirosne Kiss Katalin
tanft6

Tamogat6ink:

Hornok Erika
T6thne Koveics Edina
Szab6/mre
Seinta Endre Zoltan
Darnai Peter

C%r Shop Papfrbolt
Tapfr-Papfr fr6szerbo/t
"Ka/amciris" Papfr-fr6szer
Me/Odia Oz/etheiz
Szoke es Szuj6 KfI'. Cseirdaszcilleis

Ezuton szeretnem megk6sz6nni az isko/a vezetesenek, a kollegciimnak,
a technikai do/goz6knak az ci/dozatkesz munkcijcit, teimogat6ink 6nzet/en
fe/ajein/ciscit, anyagi hozzeijeiru/ciscit!

"Mert ahol ketten vagy harman egybegyulnt!k az en nevem
ben, ott vagyok kozOtti.ik:' (Mate evangeliuma 18,20)

2014. november 21-en Bibliatorteneti jatekos vetelkedo kerult
megrendezesre iskolankban. A versenyre Mez6turrol, 'Gyularol, Be
kescsabar61, Oroshazarol, Bekesszentandrasrol, Szarvasr61 erkeztek
hozzank a katolikus iskolak also tagozatos diakjai neveI6ik~el, hitok
tatoikkal. EI6zetes feladatkent rajzpalyazatot hirdettUnk a resztvev6
gyermekeknek "Allatok a Bibliaban" cimmel, illetve Szent Imre herceg
eleteb61 kellett felkeszulniuk a tanuloknak. A rendezvenyen T6th Ferenc
igazgato ur koszontotte a versenyz6ket, majd Czank Gabor katolikus
plebanos kezes imadsaggal nyitotta meg a vetelked6t es Szent Imre
eleter61 meselt a gyermekeknek. Iskolank masodikos diakjai kis ahitat
tal udvezoltek tarsaikat. A qelutan folyaman jatekos formaban adtak
szamot a kisgyermekek tudasukrol, ugyessegukr61.

Minden csapat izgalommal varta' az eredmenyhirdetest, amelyet a
harmadik osztalyosok drarna,tikus jateka es kazes enektanulas el6zatt
meg. .

A vetelked6 eredmenye:·
I. helyezett: Karacsonyi Janos Katolil<us Altalanos Iskola, Gyula
II. helyezett: Savio Szent Domonl<os Katolikus Altalanos Iskola

es Ovoda, Bekescsaba
III. helyezett: Szent Istvan I<atolikus Altalanos Iskola es Ovoda,

Mezotur

Osztalyunk, a 9. A osztaly kemenyen dolgozott - beleertve osztalyf6
nokunket, Hajni nenit is,- hogy a vegz6sok altai kitalalt, el6re vegrehajtan
d6 feladatokat (tanc, rap, vegz6sok dics6itese) sikeresen oldjuk meg. J6
hangulatu osztaly vagyunk, ezek a pr6bak meg jobban osszekovacsoltak
bennunket. Szinte az utols6 pillanatig intezkedtOnk aZ"egyenp616" erde
keben, ami vegul elkeszult. A vegz6sok egyaltalan nem hagytak bennun
ket unatkozni a g6lyaheten, mert az el6zetesen kiirt feladatok mellett a
nagyszunetekben is gondoskodtak ujabb es ujabb feladatokr61, melyek
segitettek bemelegiteni bennunket a"nagy napra': A dics6ites ugyan nem
sikerultolyan )61, mint a"beseke'; de nem tortOnk meg: hatra volt meg a
rap es a-tanc, ez ut6bbit ketszer kellett el6adnunk, olyan fergeteges volt.
A bemutatott produkci6k, a szunetekben es a Fecskeavat6 napon tartott
vetelked6k pontszamai alapjan a versenyt a 9. B osztaly nyerte. Azert mi is
nyertOnk valamit, egy orok emleket, ja, es egy taka sutit, amit meg egyszer
nagyon koszonunk a vegz6soknek!

Farkas Adrienn 9. A osztalyos tanul6

m<TV .. November ll-en iskolank diakjai is reszt vettek a Orszagos
Kozepiskolai Tanulmanyi Versenyen angol nyelvb61, ahol Fekecs Gergely
12.A osztalyos tanul6 tovabbkOldhet6 (84%-'05) dolgozatot irt. A maso
dik fordul6ra 2015 februarjaban kerul sor. A verseny tobbi resztvev6jenek
(Czibulka Alex, I<un Zsigmond, Tari Zsolt - 13.A osztalyos tanul6k) is gratu
lalunk teljesftmenyukhoz.

Beiskolazas
A nyolcadikos vegzos dic~kok szamara ehhl<ezett az ida, nogy el

dontse!<, merre tovabb, hoi fo)ytatjal< tanulmanyaikat az altalanos
iskolat kovetoen. Ebben szeretne iskolank segitseget nyujtani a pa
Iyavalasztasi szUloi ertekezletek es a nyilt napok kereteben, amikor
megismerhetik az erdeklodok a kepzesi kinalatunkat, a tan6ran ki..
vi.ili egyeb lehetosegeket. Ezuton szeretnenk koszonetet mondani
a helyi altalanos iskolaknak, amiert lehetoseget adtak szamunkra a
kozvetlen bemutatkozasra. A tajekoztatas soran az iskola vezetose"
ge, tanarai mellett tanul6k is kozremukodtek a beiskolazasban, akik
szemelyes tapasztalataikr61, elmenyeikrol szamoltak be. A tovabbi
akban minden erdeklodot szeretettel varunk a szi.ilak szamara ajan
lott "Nyitott kapuk hete" alkalmaval 2014. december l-S-en 7.50 es
14.45 kozott a gimmlzium Hosok uti epi.ileteben.
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Mate tikai zs ni palantak

A Kis Balint Altalanos Iskolab61 hat csapat nevezett a nepszeru
Bolyai Matematikai Versenyre. 2014. okt6ber lO-en, Szarvason, a
Benka Gyula Evangelikus Altalanos Iskola es 6voda adott helyet a
regionalis versenynek.

Eredmenyhirdetes november 6-an, az Erkel Ferenc Zeneiskola
an volt Gyulan, ahol a Fekecs Eva tanarno altai felkeszftett csapat

az elokelo negyedik helyezett lett 49 csapatb61! Versenyzok: Deli
Boglarka, Nemeth Regina, Munkacsi Lili, Vincze Levente. Szeretettel
gratulalunk!

Bolyai Any ny Iv' Csap tverseny

2014. november 7-en, Szarvason, a Benka Gyula Evangelikus AI
talanos Iskolaban az anyanyelvi csapatverseny regionalis fordul6jat
irtak agyerekek.

A Kis Balint Altalanos Iskolab61 egy hatodikos es egy hetedikes
csapat merette meg magar. A nagyobbak 60 csapatb61: 13. helye
zettek lettek, mIg a hatodikosok: 67 csapatb61: 24. helyezest ertek
el.

Felkeszfto tanarok: Forgacsne Gyetvai Krisztina es Hunya Jolan.

zaval6verseny Gyulan

A gyulai Karacsonyi Janos Kato
likus Gimnazium 2014. november
14-15-en a J6zsef Attila-dijas gyulai
k61t6, Simonyi Imre tiszteletere em-

~,,="""-1 lekversenyt rendezett.
A XIV. Simonyi Imre Emlekverse

nyen reszt vett a Kis Balint Altalanos
Iskolab61 Weigert Csenge 8. a osz
talyos tanul6. EI6sz6r egy k6telez6
Simonyi- k61temenyt mondott el
Csenge, majd egy szabadon valasz
tott muvet, amely Szilagyi Ferenc:

______--"-..w....:..=:.:..----"_"'--"-"""""--':aaJ Oszi honvagy cimu verse volt. Na-
gyon j61 sikerult mindket versmon

dasa. A nepes mez6nyb61- 23 szaval6 volt ebben akorcsoportban- a
negyedik helyez.est erdemelte ki. Felkeszftoje: Hunya JoUIn tanarno.

JUBILEUMI GALA

A"Gyomaendrodert Emlekplakett" kitunteto dijjal buszkel
ed6 Szfnfolt Mazsorett Csoport 2014. november 8-6n, a Ka
ona Jozsef MuvelCSdesl Kozpontban unnepelte fennall6s6nak
O. evfordulojat. A fergeteges galan az egyuttes jelenlegi, aktlv
ancosal, az alapft6 tagok kozOI Nyfrl Dora, Mesz6ros Nlkoletta,
zekacs Beata, Galgoczl Krlsztlna, valamint a volt mazsorett tan
osok es a szOl6k is tancra perdOltek. A bevonul6 zenere - Honved
anda sz61 a Stefcinian - a Szarvasi Hagyomanyorzo Fuv6s Zenekar

atszotta - atvenket tancos maslrozott be zaszl6kkal, mazsorett bo
okkal. Szemet es szlvet gyonyorkodteto volt a sok szep, ragyog6
zemu gyomaendrodi fiatal. A megnyit6 Onnepsegen Toldl Balazs
olgarmester kaszontoje utan. Agostonn' Farkas M6rla Igazga

6n6, kepviselo asszony is koszontotte a mazsorett - tancosokat.
Magyar Majorette Szovetseg elnok asszonyanak lidvazltS sorait

yirl Dora tolmacsolta. AJublleuml Onnepseg elso mOsorszama a
eJervarlindul6 volt, a Margaret6k es a Szlnfolt kozosen tancol
ak a klasszikus zenere. Az est folyaman nemcsak csoportos es mini
ormacl6t lathattak az erdeklodok, hanem bemutatkoztak a Ie -

Ogyesebb sz616 - paros - es tri6 mazsorettek bot es pompon kate
g6riaban egyarant. Szepseges es torokszorlt6 erzes volt Knapcse
Klttyt elbUcsuztatni tancos tarsait6J, aktlv "szlnfoltos" mazsoret
eveit61 es az egyOttes vezetojetol. Monti: Csardas clmu koreografi
aja es atancosok eloadasm6dja megdobogtatta nemcsak a lanyok
hanem a nezokozonseg szivet is. A vilaglt6 botos szam es a kilen
szlil6 rock and roll tanca megkoronazta ameghat6 pillanatokban e
elmenyekben tell rendezvenyt. VegOI a hatalmas torta felvagasar
kerOlt sor, amelyet Plroska Attlla tanc asszlsztens keszltett Fekec
Fannl es J6Ms Izabella tarsasagaban.

A Szfnfolt Mazsorett Csoport Gyomaendr6d hfrnevet mesz
szlre rop/ti, es a varost melt6n tudja kepviselni nemcsak fesztivalo
kon es versenyeken. hanem a kOlanbozQ kulturalls - es sport ren
dezvenyeken egyarant.

KoszonJuk a SZOLOK es a kovetkez6 szemelyek anyagi. erkal
csi segrtseget:Toldi Balazs polgarmester, Ogyrendi, Oktatasl- es Kul
turalls Bizottsag tagjai, Tlmar Iren alpolgarmester asszony. Kardo
Ferenc, Gschwindt Mihaly, G6zan Sandor, Jakus Imre, Poharele
Laszl6, Medve Norbert, Gyomai Kner Nyomda Zrt, Vida Bela, Feke
te Lajos, T6tkaep Kft, Dr. Bagi Laszl6, Taplr-Paplrbolt, Lengyel Laszl6
(Devavanya) Kovacs Karoly (Devavanya) Tlmar Andras, Banfi Istvan,
Gellal TOnde, Gonda Anik6, Yucca viragbolt, Kis Balint Altalanos Is
kola vezetosege, Dr. Szonda Istvan, Lustyik - du6, Szarvasi Hagyo
manyorzo Fuv6s Zenekar.
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Kedve
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• vir6ghllgymok, r6zsulovek (Iuliponok,
jocinlok, norciszok)

• virogfoldek, viroglopok, mUllnYllg
viroijcserepek

• kllndllll6k, szenes kolyh6k, k61yhllcsovek
demizsonok, mUll. kllnnok, mUll. hord6k

• Illkar6ponyvok, f61iok, p.p. zsokok,
raschel zs6kok

• dr61hol6k, raschel h616k, kolozo dr61ok,
sporg6k

• gumicsizm6k, esoruh6k, vedokcszlyuk
• szegck, csovarok, Reisser csovorok

1 fejszek, bllltok, fiireszek, keziszersz6mok
• feslekek, ecselek zs6kos llnyogok
• cefres hord6k, cefredllr616k, segedllnyagok
• r6gcs616irl6k, cSllpd6k, ragoszl6k

kis611al eledelek, kiegeszllok

Beke , boldog karocsonytl
Vorom vosorl6imatl

FARKAS MATE

Gyomaendr6d, F6 lit 15.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.z tt rem nyltva
17 21 onti .
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00 mae rod, z anC'''n'lrc
Telefon/Fax: 0666/386 718 Mobil: Of) .Qj'\5Cl9-2tiO

feszekpanzio@mail.globonet.hq
httpj/www.feszekpanzio.hu
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fI kvrvszteny nvmzvti gondolat hirnokv
.XXI. evfolyam * Tarsadalmi, kulturalis, hagyom6nyorzo foly6irat *

Karcicsonyi mvl til{ vt
~014. Karcicsony

Mily jelentektelen egy emberi sziv va
rakozasa barmi utan. Az ember maga is .
majdnem semmi a merhetetlennek tUn6
Mindensegben. Megis szivem varakozasa,
kulbnbsen az Isten irant, kulbnbs erteket
kap, ha ugy fogjuk fbi, hogy az nem mas,
mint egy csepp a Mindenseg varakozasa
nak 6ceanjaban. Evtizedekkel ezelott lat
tatta ezt meg velem Teilhard de Chardin.
at idezem:

"Azok a csodalatos idok, amelyek
megelozik az elso karacsonyt, nem ure
sek, beloluksem hianyzik Krisztus. Azokat
is hatalmas befolyasa jarja at. - Fogantata
sat keszftik el6 a kavarg6 kozmikus tbme
gek, es ennek erdekeben rendezodnek a
bioszfera eletarjai. Szuletesenek el6keszi
tese miatt gyorsul az bsztbn fejlodese, 5 a
Fbldbn erte feslik ki a gondolat viraga.

BaLgatag m6don ne Wrelmetlenked
junk amiatt, hogy idotlen idok 6ta kel
lett varnunk a Messias eljbvetelere. Hogy
Jessze tbrzse kihajthasson, saz Emberiseg
kiviragozhasson,ahhoz sok ido kellett:

- az osember gigaszi es nevtelen kusz
kbdese,

- Egyiptom hosszan erlelodo szepse-
ge,

~ Izrael nyugtalan varakozasa,
- a keleti misztikak felszall6 illata,
- a gbrbgbk agyonfinomult bblcsesse-

ge.
Mindez az el6keszulet kozmikusan,

biol6giailag volt szukseges, hogyKrisz-.
tus az Emberiseg szinpadara lephessen. S

mindezt a mUflkat az a lelkenek aktives
teremt6 hajnala serkentette, mert ez az
emberi lelek volt kivalasztva, hogy uj elet
tel jarja at a Mindenseget. Amikor Krisz
tus megjelent Maria karjan, az egesz
vilagot kezdte m~gasba emelni.

E szuntelen vagy6 varakozas 6ceflnja
ban varakozasunk csepp lesz a vegtelen
seg erzetevel." ;

Adventem csepp csupan, de az Em
beriseg varakozas-6ceanjanak csbppje. 6
nem "majdnem semmi a Mindensegben';
hanem valaki minden ember, aki vara
kozasaval hivja, "csalogatja'; kikbnybrgi,
hogy Isten, ha mar megteremtett hoz
zankjbjjbn, magahoz, magaba emeljen.

Hogyan varjuk? Legalabb varjuk at
ugy, mint szul6 gyermeket, gyermek az

apjat, anyjat, szerelmes szerelmeset? Ugy
varjuk-e legalabb, mint a veges a Wgte
lent, haland6 a Halhatatlant, kerdesek a
Feleletet, reszek az Egeszet, esendo a Tel
jesseget, beteg az Orvost, vetkes az Irgal
mat, boldogtalan a Boldogsagot, EMBER
AZ ISTENT?!

Ugy Wnhet, mindez tulzas. Lehet ...
De lehetseges is. Lehetseges, ha van ben
nunk csend. Alazat. Eberseg. Feltetlen hit.
brbm. Remeny. Ima. (Tudom en, itt es ma
elek: nagy a larma, a zaj, a reklamok ara
data, a f6teren felallitott pavilonok vasari
zajlasaban alig talalni meg a Betlehemet.
Megis ... )

Advent van. Gondoljunk ra: varakoza
sunk csepp a Mindenseg varakozasanak
6ceanjaban.
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(A Vigflia szerkeszt6segenek kerdesere adott vdlaszokb61 szemezget,ve dllftottuk ossze Karacsonyi szamunkat.)
*. • .

BARDOS LAJOS zeneszerzo, karnagy (1899-1986)

Hogy kicsoda? Gyermekkoromban nem tbbb mint az
izgalommal vart karacsony. Gyertyafeny, indian kbnyv,
kisvonat. Nagydiak eveimben: kamaszos fblennyelletity
malt "legenda". Azutan katonasor, haboru, felnott elet, es
lassankent bizonyossagga valt szamomra, hogy 6 csak
ugyan az, aminek magilt mondotta: Ut, igazscig, elet.

Ut. Tudom, merre jarjak, tudom, merre haladjak. Sen
ki nem mondta, hogy a helyes ut sima es kenyelmes. Me
redek es gbrbngybs az. De a sziklamasz6 is ezt keresi. Es
ahogy halad fblfele, egyre szebb kilatas, egyre fbnsege
sebb az erzes. Es ha vissza-visszacsuszik az ember az ut
nehezein, ki ad erot az ujra-meg ujrakezdeshez? 6.

Igazsag. Nincsen szava, amelyik tevesnek bizonyult
volna. Pedig ugyancsak cifra evezredeket ert meg azen
nemzedekem. De minden fordulatban, minden forgatag
ban bevalt szavainak igaza. Soha semmi bajom nem lett
abb61 - de masnak semi -, hogy peldaul megfogadtam
legfobb szavat is: szeresd felebaratodat! De sokszor nem
volt ez kbnnyu! Gancsokat, vadaskodasokat nem vissza
bosszulni, hanem barati keznyujtassal elfeledette ten-
ni ... ki adott ehhez erot? 6. .

f/et. A sz6 hatartalans~gab61 most csak a teljesseget idezem.
ZbldfUlU siheder koromban egyutt fujtam a fuj6kkal: micsoda ab
szurdum! Egyszer azt mondja: beket, maskor: kardot. De hat az elet
pontosan ilyen. Telve ellentmondasokkal, szelsosegekkel. Igenis,
6hajtjuk a beket, de ha kell, fegyvert ragadun~ feldul6i ellen. Es az
a sok egyeb fekete-feher, igen-nem? Bank6djunk-e folyton vagy
vigadjunk? Nem vagy-vagy, hanem is-is: nagypentek is van, es hus
vet is. A ferti maganya, vagy a hazassag boldogsaga? Nem vagy
vagy, hanem is-is: szerzetesnek lenni eppoly fennkblt eleteszmeny,
mint ahogy a hazassag szentseg. (Amihez megint csak 6 ad erot.)
Van pap-tiam is, es vannak csalados gyermekeim is. Mindegyik bol
dog az 0 elet-allapotaban. Es en sokszorosan boldog altaluk.

Es 6 altala, aki ut, igazsag, elet. Vagyis az igaz eletre vezeto Ut.

Karacsonyi bolcsodal

Szuz Maria varja, varja,
Aludjon el Jezuskaja
Atbleli szuz karjaval
Melengeti szep arcaval.

Aludj, aludj en szentsegem,
Csillag jbn a szeles egen
Fenyes utjat bblcsek jarjak,
Aldasodat varva varjak.

Aludj, aludj boldogsagom.
Harmat csillog minden agon.
Pici tested gybnge, megis
Tied lesz a fbld is, eg is.

GYOKOSSY ENDRE reformatus lelkipasztor,
pszichol6gus, iro, kolto (1913-1997)

Ismerjuk mi Jezus Krisztust, akirol az Ige beszel? A mindenseget
betblt6 Jezus Krisztust?

Gondoltatok-e mar a Mindenseget bet61to Krisztusra? De elobb

azt kellene kerdeznem, hogy gondolunk-e olykor a mindensegre?
Nem vagyunk-e kicsit hasonlatosak ahhoz a svajci paraszthoz, aki
font elt egy magas hegytet6n nehany tehenkejevel, fagerendakb61
osszeacsolt hazik6jaban, ~s 1945-ben lej6tt egy kis hegyi faluba, .
ahol megtudta, hogy vilaghaboru volt,; de mar vege is van...

Gondolunk-e arra, hogy a mindensegben ez a sarkupac, ame
Iyen elUnk, 108 ezer kilometeres sebesseggel szaguld egy -250
(minusz!) Celsius-foku, jeghideg urben, abszolut sbtetben a vila.g
mindensegben; es egy basut6 vadasz, aki az egyenlfton hasal, es
azt hiszi, hogy mozdulatlan, mig lesi aldozatat, masodpercenkent
464 metert tesz meg.

Hallgassuk meg az Efezusiakhoz frott level sz6veget"Aki leszal
lott,ugyanaz, mint aid fel is ment; minden egnel feljebb, hogy a
mindenseget betbltse:'

Gondoltal-e mar arra, hogy ha csak egy fokkal kbzelebb ke
ringene hozzank a Hold, akkor a tengerek elbntenek a szarazfbl
deket, es ha egy fokkal tavolabb keringene a Hold F6ldunkt61,
akkor megposhadnanak a tengerek. Semmi ezen a fbldbn ki nem
vonhatja magat a mindenseg rendjenek, ritmusanak vegtelen es
valtozhatatlan luktetese al61. Minden a vegtelen Rend ritmusara
luktet, tevedhetetlenul. Csak egyvalaki, egyetlen egyvalaki teheti
meg, hogy azt mondja: kivonorn magamat a Rend al61! Egyetlen
egy teremtrnenynek ezen a fbld6n engedtetett meg, hogy ha akar,
a Rend szerint el, ha akar, rendetlenul el, kivonva magat a vegtelen,
luktet6 Rend ritrnusab61. Ez a mi kivaltsagunk: az embere. Es ez a
mi tragediank: aZ,embere. Mi vagyunk az egyetlen teremtmeny,
akik azt rnondhatjt)k: mi nem tbr6dunk a Renddel!

Tudunk mi a vegtelen Renden kivul is rendet csinalni! Tudunk
mi kOlbn rendet is epiteni! Tbrtenelmunk kezdete 6ta. A meh, a
hangya tarsadalma mindig ugyanaz, mert mindkett6 br6k Rend
szerint el. De mi mindig mast akarunk csinalni, mint ami a mi ren
dunk volna, mint ami a mi feladatunk.

Ma mar ott tarturik, hogy m6dunkban es lehet6segunkben van
ezt az isteni szeretettel apolt, melengetett, agapeval pbrgetett, ira
nyitott, tengelyet-hajlftott fbldet akar el is pusztitani, a mi rendet
len rendunkbn belu!. Ezt a F61det, amit a teremt61sten Paradicsom
nak forma It! Nem a Teremt6 hibazta el, hanem mi, akik a Rendb61
kilepve, kulbn rendet akarunk formalni, es kulbn rendre razzuk az
eletunket.

De mertTeremt6lsten, a vegtelen Agape a Mindensegben nem
akarja, hogy ez a F61d Pokol maradjon, ezert egyszer a vegtelen

,Mindenseg Rendje tengelyenek a kbzepeb6! kipattintott egy szik-
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rat egy asszonyszlvbe, aki vilagra hozta. Es ot( a betlehemi bblcs6
ben nbvekedett az, Akit mi igy nevezunk: Ember Fia es Isten Fia; aki
egyszerre kozmikus Krisztus is.

A Kozmosz renqjenek, luktetesenek egy ide, a Fbldre pattintott
szikraja! Hogy mi ujra megtalalhassuk rendunket a vilagminden
segben is. Hogy ujra ra tudjunk hangol6dni, hogy ujra megtalal
juk a Rendet a rendetlensegen belu!! Annyira szereti az embelt a
kozmikus J6sag, a kozmikus Agape, hogy ujrakezdte veWnk! Az
ujjiHeremtesben ujrakezdte velUnk! Ujja akar teremteni minket a
Krisztusban!

Nos, nemesak az a mi kivaltsagunk, hogy szabad kilepnUnk a
Mindenseg Rendjeb61, hanem megengedte Isten Krisztusban,
hogy szabad oda visszalepnunk. Stabad elblr61 kezdeni. Szabad
eszrevennun~ a Krisztust, es mint egy kozmikus alaphangra, ujra
rahangol6dhatunk. Szabad raesodalkoznunk, szabad felfedez
nunk, szabad megtalalnunk itt, ezen a Fbldbn, mar ebben a kis
eletben azt a nagy Rendet, ami szerint minden, de minden el a vi
lagmindensegben.

Es: aki keri, bibliai nyelven: aki a Szentlelket keri, az Isten Szent
lelkenek kozmikus aradasat: ,)bjj Szentlelek Uristen'; tbltsd be,
ujra tbltsd be a miszivunket, hogy "ep"legyen! Aki ezt keri, aki ezt
hfvja, annak az eletet az brbk, kozmikus Renddel betblti. Es annak
rendbejbn az elete!

Es aki betblt, az ugyanaz, Aki leszallott, es Aki fbi is ment, hogy
a vilagmindenseget, az egesz Kozmoszt betbltse. Mi ebb61 nekUnk,
modern embereknek ahasznunk?

Elek! vegre emberi eletet: a Krisztusban! Isten Fianak az eletet a
Krisztusban! Kozmikus eletet a kozmikus Krisztussal!

Ez a haszna: Egy w?gtelen rend a lenyed melyen! Glyan bekesseg,
amit a vilag nem adhat, es else vehet. A Kozmosz nyugalma! Visszake
rUitel a Rendbe: az Isten Lenye IUktetesenek rendjebe, a Krisztus altai.
VisszakerUitel, hogy magad is a Rend embere legyel embertarsaid ko
zott 5 egy emberibb Rend munkdsa: ajava embere, a Teremta dicsase
gere es a fold hasznara.

"Jezus nem vallasalapit6 volt, hanem eletformat hozott erre
a veres bolyg6ra. Hosszadalmas hitmagyarazatok helyett ennyit
mond: "Gyere, es kbvess engem":'

"Arnyek mogbtt feny ragyog,
Nagyobb mbgbtt meg nagyobb,
Samire nezek, az vagyok:'

WEORES SANDOR kolto, mlifordfto (1913-1989)

Szamomra esak egy ember letezik: Jezus. Jezus letezikc es 6 le
tezik mindazokban, akik benne es altala leteznek. Azert irok, mert
jobban, pontosabban ki akarom fejezni az azonossagot Jezussal
bennem es masokban. Futyulbk ra, hogy hanyan olvassak, vagy
hanyan nem olvassak a verseimet.

Egyetlen celom: egy fokkal kbzelebb hozni a j6akaratu, erze
keny 0lvas6t ehhez az azonossaghoz, a Jezussal val6 egyseghez.

Kereszt-arnykep

A kereszt fels6
aga egre mutat,
nagy brbmhfrt tudat:
"itt van a te utad"

a kereszt ket karja a legbe szetszalad,
rajta sovany kezek tbrt vert viragzanak:
"vigyazz: 6r a lelek, de a test megszakad,
ketfele visz bsveny s te szabad vagy, szabad"

a keresztnek als6
aga fOldre mutat:
"vesz6dj: itt ass kutat,
lasd benne arcodat:'

OTTLIK GEZA fro, mufordfto (1912-1990)

Ha j61 ertettem, 5 a kerdes nem az, hogy mit jelent Jezus a vi
lagnak, az emberisegnek, az elmUit es eljbvend6 evezredeknek,
hanem hogy nekem, szemelyesen, budapesti lakosnak kiesoda 6,
akkor kbnnyu valaszolni ra.

Uram es Megvalt6m. Mikent arra a kerdesre is van felelet, van
sz6, hogy peldaul ki volt nekem egy keeskemeti szuletesu Szabo
Erzsebet Gttlik Gezane. Anyam. Fblbttem pedig a esillagos ego De
hogy mitjelent nekem a esillagos eg, anyam vagy Jezus, ezen sem
elmelkedni nem szoktam, sem valaszolni nem tudok ra. Nem is
tartozik masra, bizalmas maganugye kett6nknek, nekem es a esil
lagos egnek. Az emberi nyelv eddigi jelenteskeszlete, bsszetetele
nek szabalyai, gondolkodasunk meglev6 fogalmi felszerelese nem
teszi lehet6ve, hogy ilyen - nyelven inneni es nyelven tuli, intuitive
megragadhat6 - tartalmakat kifejezzunk (ahogyan egyszer a re
genyr61 sz61va pr6baltam demonstralni). A legfontosabb dolgok
r61 nem tudunk beszelni, vagyis gondolkozni sem letezesunk alap
jai - a hallgatas melyen - sertetlenul 6riznek ep, teljes tartalmakat.
A nyelv fel tudja bontani roppant bsszetettseguket reszjelentesek
re, erzelmi, indulati, etikai, esztetikai, gondolati, akarati jelentesek
reo Ezek az ertelmezesek mind esonkak, hamisak. Az fr6 a nyelvet
nem ebben az ertelmez6, felbont6 funkei6jaban hasznalja, hanem
eppen ellenkez61eg, mondhatnank visszaelve a nyelvtan szerkeze
tevel es a szavak jelentesrendszerevel, verseben, regenyeben avi
lag eredeti epseget es teljesseget igyekszik visszaallitani. Es ha ez
egyaltalan sikerul neki, esak a szbvegebe bearaml6 hallgatasokkal
sikerulhet. Ha pedig nines benne a muvemben mindez, anyam, az
egbolt, Jezus, akkor semmi sines benne.

Nem neven nevezve kell jelen lenniuk - avers nem a esillagok
r61 sz61, nem Jezusr61, nem a kblt6 anyjar61 - hanem val6sagosan.
Ha 6 nem aradt bele a megoly profan, vilagi jelentesmozzanatok
b61osszerakott muvembe - ha maskent nem, hat mint szomjusag,
halhatatlan vagy, a szarvas kivankozasa a szep huvbs patakra -, ak
kor nem is hoztunk letre semmit.

NEMES NAGY AGNES kolto, mufordit6,
esszeiro (1922-1991)

Termeszetes 6si mozdulat az, ahogyan az ember 6si isteneit
fbldi formaba zarja. Szemet ad nekik, hogy lassanak, areot ad ne
kik, hogy lassuk 6ket. De ezek az 6si istenek nem jartak meg egy
nagy utat. A kezdet utjelz6i 6k, 5 nem ismerik azt az ivet, amely az
emberi gondolkodas, az id6 lepes6fokain a fbldit61, a fizikilit61 az
elvontig vezet es vissza. Ezen az uton mi, emberek - ugy erzem -
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megtudtunk valamit.
Elsa tudomasunk, magyarazat-keresesunk, filoz6nank bizo

nyara a sokistenhit volt, masodik lepesunk az egyistenhit fele
vezetett, talan Ekhnatonnal, a vallasujft6 fara6va!. Harmadik le
pesunk pedig az absztrakei6 lepesofokain a m6zesi volt, a Latha
tatlan Isten megjelenese a tudatban, mint egy vegtelenbe veszo
lepesosor mar "modellalhatatlan" tetejen. De itt nem er veget a
tbrtenet. Az iv visszahajlik,,,valaki a lepcson leszall': ahogy Victor
Hugo irja. Jezus tbrtenete nekem a megtestesules tbrtenete. veg
so absztrakci6ink, vegso vagyaink, kepzeletet tullepo kepzeteink
formaba bltbzese.Akaresak a muveszet brbkbs gybtrodese, hogy
a megfoghatatlannak format talaljon. Milyen format? Emberi for
mat. A korlatlan helyett korlatozottat, a vegtelen helyett szeme
Iyeset, tbrekenyet, haland6t. Jezus tbrekenysege - talan ez az, ami
legmelyebben erint.

Lehet-e tbbbet lattatni, lehet-e tbbbet mondani az idoben,,,ls
ten versenek ritmusaban'; mint emberi forman at a hatartalant? A
Jezus-kepelottem a vegtelen eszme kezfogasa muland6sagunk
kal.

VASADI PETER I<olto, iro (1926-

Nemreg talalko'ztam egy idos domonkos atyaval. Olt a sarok
ba allftott karszeken, bo, steppelt, fekete papi kbntbs volt rajta, s
egy hitben igen ujone baratom ugyanazt a kerdest tette fbi neki,
amit nekem a Vigilia: - Az atyanak kiesoda Jezus Krisztus? .. Hal
kan kerdezett a fiatal ir6,1~lekkel, izgalommal, kivancsian. Az breg
domonkos ranezett, majd Ie akis, kopott szonyegre a laba ele, s
elmosolyodott. Alig hallhat6an, gybngeden kifutott az orrab61 a
levego, eltelt egy perc igy, csbndben, neztuk ketten a raneos areon
a maradand6 mosolyt, az atya lassan az ablak fele fordftotta a fejet,
kinezett ket rezgolevelU nyarfara; alkonyodott. Visszafordult, meg
mindig mosolygott, s ezt mondta a baratomnak: - Erted, kisfi
am? .. A baratom halkabban, ahogy kerdezett, ezt valaszolta: - Azt
hiszem, ertem.., A konyhaban Idve rotyogott, valaki uvegpohara
kat koeeintott bssze, az atya, mintegy maganak, hozzatette:

- Jezus az eletem.

2014. Karacsony

Ha neki, ennek az Afrikat, Del-Amerikat megjart, nyolcvan
nyolc eves szerzetesnek az elete lehetett Jezus, akkor a elet. Mert
az ember testi-Ielki bsszeroppanas nelkul nem alltathatja magat
majd egy evszazadig. Nem csaphat be tiz- es tizezer embert Va
16tlansaggal. Nem oldozhat fbi annyi bunt, amennyi megtbltene
a Fekete-tenger medret. Nem oszthatja ki aTestet ketszazezerszer
Testkent, ha aZ nem Test. Nem sughatja ugyanannyiszor tevesen:
Krisztus Teste! Es ha ennek aZ egy embernek igaza van, es ha eh
hez aZ igazsaghoz a hite vezette el at, akkor a hit esoda. Mert ez
a hit sokszoYozta meg csekely emberi erejet,. s tbmegeket eltetett
vele. Krisztus a csodas kenyerszaporitast vitte vegbe az a szeme
Iyes eleteben, s mikbzben arat6munkasava tette, a buzaja is lett.

"Nekem"; kell ez a sz6 ebben a kerdesben? Fontos az, hogy
nekem? Nem aZ-e a fontos, ki vagyok en neki? S altala ki vagyok
en magamnak? Es masnak? A masiknak? Mive tesz a engem? Mi
kor arra sem valaszolhatok kielegitoen, ki vagyok en, hogy tudnek
arra, ki a, hacsak nem azzal, amit a mondott magar61? S amivel
meghatarozott engem is - magamnak? Az a nyelve - miutan min
dent elmondott - aesbnd lett; kinek van kbzulunk esbnd-ereju sza
va az Elethez? Az Eletrol? Simone Weil azt irja: Uram, ne te szeress
engem, hanem add, hogy en szeresselek teged. Engem na'gyon
nehez szeretni, ha egyaltalan lehetseges. Teged azert nemnehez,
mert te vagy a szeretet. Tehat ha te azt kivannad, karhozzam el,
boldogan megtennem. Mit lehet ehhez hozzatenni?

Ezt, Szent Ferenc szavaval: Imadunk teged, legszentebb Urunk
Jezus Krisztus, itt es a vilag minden templomaban, es aldunk te
ged, mert szent kereszteddel megvaltottad a vilagot.

Az "itt" azt jelenti, a fbldkereksegen, barhol. (sak "itt"-ek van
nak, es templomok. Mas hely nines. Tehat te vagy az egyetlen Hely
is, mivel tlet vagy.

Az egyetemes emberi elsbtetules korszakaban honnan a vi
Jagossag azok arcan, akik at szolgaljak? Az el nem homalyosul6
eleslatas bennuk? Honnan a mindent kikezdo es bsszezavar6
indulatok idejeben a szelidseg uk, amely hajland6 ujra es ujra
megbocsatani? Mitol ily eros a gybnge? A tulekedesben miert tar
t6zkod6? Az altali\llos larmaban miert gregoriant enekel? Mitol
boldogok bvei, ha titoknak nevezik, amit tudnak? Miert homalyos
az egyetlen vilagossag? Es miert lesz semmive minden tolakod6
ragyogas?
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