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Kedves HOllfilarsnim. kedves HUI1)'niak!

Amikor bekoszont az uj eszlendo,
meg nem tudhatjuk. hogy milyen lesz
majd oevnek.

Csak kivanjuk, hogy hozzon bekesse
get, boldogsag t es egeszseget. Egyetlen
olyan ujevre sem emlekszem. amir azl
mondtak volna. hogy k6nnyCi lesz es nem
mult el ev, hogy ne lehetett volna benne
valami 6r6m, valami j6, valami szep.

Pilinszky Janos a k61to igy fogalmaz:
Az ell/bel' millilluEterl se mozdLlllrnt ki n
viMg tOn1en)'eil1ek IwllrlmveresebOl. Sell
kinek silles m6djaball kilomi lerbal es
idouo!. Kozos llUl/alll emel es ejl: l1Iilldall)'
lIyiun ellgedelme ek vngytll1k. De z{viillk
szamara adott a vtllnszlas. IlOgY!'obbak
vag)' ~oss~abbnk legyiillk n vilcignri I mely
lIek reszel vagYllnk. Io/ylalils a 3. olda/oll
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KfS BALroc ALcALAoos rSKoLABOL
IliWIJ

Renszarvas Kupa

Harmadik alkalommal kerult megrendezesre a Kis Balint Altala
nos Iskolaban a renszarvas kupa, ahol egyull sporlolhattak, jalszhal
tak az alsos gyerekek az ovisokkal. A sorversenyek nyerteseinek az
Iskola igazgal6n6je. Agoslonne Farkas Maria gratulalL Az ermeket
Kepenyes Andras. a KLiK igazgal6ja adta at. A 3. C oszlaly kosaras
bemutat6ja utan a reszlvevokj61zuen etlek, illak.

Oroko ()k i' k la timet kapott a Kis B . lint Alt IAnos Iskala

GOlldolkodj globalisan, cselekl:dJ fokalis'H1!

Az igazgatono, Agostonne Farkas Mdria, 2014. dec em! er I
n, udap slE'n 1Ilinepelyes kerelek kozi)1 vellelle ill ~ Droke

Ckoiskola lfl1et 51 mas Iskola kepviseloivel egyull A dlslokleve
I ket Czullyine dr. Bt>rlalan Judi!. koznev leserl felel 5 allamtitkal
(EMMI) es Dr. SImon Atlila Istvan, kozigazgalasi allamlilkar (FM) LIdo
marlyozta al idei silendob 11 sikeresen pillyrsz6 Iskolaknak

Az Oklc1tilskut, to es Ft'jlesllo Inll~7el .ppen izedlk esztend j£'
zervezi meg a1 bkoisk lel es drakes Okoiskol cin I palyiizdtokal.

A eim a70n neveh?si-oktatasi inl 'lmenyek elismell?sE', dme
Iyek intezrnenyl kerel k kOlOll .tgondoltan, rendslersleru£m e~

mindenndpi gynkorlatkenl, un. egesl Intezmenyes rnegkdzE'liles
ben foglalkoznak a fenntarlhat6sc\gra "eveless I: CJ k6rny If'tl es
egeszsegneveh?ssel. a helyi kbzos~egek szamarn tontos hilgyoma
nyok apolasavill, kornyE:zettudatos Intezmeny mllkod' I ~evel Az
Okoiskola elisrnE'reSl Inyero intezmeny halOm eSltendeig viselheti

a elmet es tagja lesz az okoiskolak hal6zatanak.

Az Or6kos Okoi kola elm elnyeresere azon i)kol'k palyazhatnak,
amelyek egyll1ast kovet6 ket alkalommal mar elnyertek az Ckoiskola
dmet.

Az iden 122 iskolal dijaztak elso vagy masodik alkalommal, 10
v<lbbi 52 iskola nyerte el i1Z 6rokos Ckoiskola mlnositesl.

Az eli\mer" oklevel kel Thili z Mikl6 feosztalyvezeto (EMMIJ,
Demotor (saba foosztalyvezelo (FM) es Dr. Kaposi J6zsef foigazgalo
(OFI) adlak iit az intezmenyek kUldottelnek.
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Mi tortent " kepviseiotestiilet december 18-an megtartott iilesen

A tettes ismeretlen ... !

Farkasinszki Sandorelt42 evet

Atettes ismeretlen?

Mi, vagy ki all az igazsag feltarasanak utjaba es miert? Miert
nincsenek felel6sok, mikor kapunk ra erdemi valaszokatl

Ha kinyilik az ajt6, varom,
hogy betoppan. ha embe
rek jonnek felem, keresem az
arcvonasait, 'magas, vekony,
egyenes szalfa alkatat, halvany,
visszafogott mosolyat. Es nem
tala10m, nem jon. De erzem,
hogy haborg6 lelke itt van
minden pillanatban velem es
koveteli halala korulmenyeinek
teljes feltarasat. Igen, mert azok
meg mindig tisztazatlanok, fel
taratlanok, es faj6n ego, nem
gy6gyul6 sebet jelentenek sze-
retleinek, hozzatartoz6inak.

A tenyek pedig makacs dolgok, mert megvaltoztathatatla
nok. Farkasinszki Sandort kifosztva, felsa nadrag es cipa nEdkul,
nyflt boka- es bordatbressel, bels6 szervserulesekkel, fejserules
sel egy tiz cm-es vfzben arccal lefele, megfulladva talaltak meg.
KLizdott az eleteert, de a lampas kihunyt a dermeszt6 hidegben,
esaben. Mint kiderult, az elni akaras es a segelykeres hangjat a
becsengetett hazban lak6k nem hallottak, vagy nem ertettek ...
es senki nem segftett!!

Mi, vagy ki all az igazsag feltarasanak utjaba es miert? Miert
nincsenek felel6sok, mikor kapunk erdemi valaszokat?

Petenyi Szilcirdne palgcirll/ester

Dr. Farl<asinszl<y Erzsebet

Ki a felel6s, miert tortenhetett, kinek allhatott erdekeben, mi
ert hagytak serulten teljesen magara, hova lettek a baratok?

Kerdesek, amelyek megvalaszolatlanok, s egyre sorakoznak,
szaporodnak, alland6 nyugtalansagot, remalmokat okozva min
den csaladtagnak.

Jon a karacsony. Helye az asztalnal ures lesz, hianya belenk
mar, de fiatal elete, minden rezdulese tovabb el bennunk. Tenyle
gesen elengedni is csak akkor tudnank melt6saggal, ha minden
korlilmenyt ismerhetnenk es valaszt kapnank miertjeinkre.

Polgarmesteri ujevi koszontok
(fal)'tntcis n cimlnpr61)

A mldt tanliisagot, a jov6 pedig lehet6seget jelent szamllnk
ra. fgy van ez akkor is, ha az elottlink all6 id6szakot alakit6 fel
tetelek folyamatos mozgasban vannak. Hiszem, hogy sz(ikebb
patriank jov6je dont6en toWnk fiigg, a mi akaratunkt61, ke
pessegeinktol, ertekrendunkt61 es az egymashoz fliz6d6 viszo
nyainkt61. Ha visszatekintUnk a mogoltlink al16 evekre, igazan
nines miert szegyenkeznlink. Feladatunk most abban all, hogy e
kozosen letrehozott erteket meg6rizziik es tovabbfej lesszlik. Le
gyen kozos akarat, legyen osszetartas! Az el6ttunk al16 llj t'\lxn
torekedjlink ana, hogy bekeben eljiink onmagllnld<al es ember
tarsainkkal.

Szeretettel koszontom Onoket az uj esztend6ben. Boldog llj
evet Hunya!

Torvenytisztelo ember vagyok. Hinnem kell abban. h,>~.

mindennek ki kell derulnie, hogy kovetkezmenyek nelkul nem
lehet bunt elkovetni, hogy nem halhat meg egy egeszseges fi
atal ember ertelmetlenul, artatlanul. Hinnem kell haborg6 lelke
megnyugvasat tudnom kellmeg nem szuletett gyermekeit elen
gedni.

Varfi Andras

Y.
-" '

- A napirendi pontok kozott szerepelt a telepulesi ad6 bevezete
senek kerdese, melynek levereIet kerte Betk6 J6zsef kepvise16,
mellyel a testlilet egyetertett.
Az els6 ket napirendi pont a varos koltsegveteser61 sz61t, majd
a tovabbiakban a "Lelekkel a Korosok menten" projekttel kap
csolatos el6terjesztesek kerultek targyalasra. A varosban j.h'
va lathat6, hogy folynak a munkak ugyanak1<or problemak is
ad6dnak. I1yenek peJdaul az id6kozben kiderlilt m6dositast
sZliksegesse tev6 dolgok. A zanindokhaznal p6tmunkara van
szukseg, mert tobb falazatot kelJett visszabontani, a hid epite
sene! er6saramll kabel kivaltasa sZlikseges, a rendezvenyternel
a lejart epitesi engedeJy miatt uj szlikseges. Ezek mind tobblet
koltseggel jarnak, de ha az id6 tovabbra is ily kegyes, a kivitele
zes hatarid6re megval6sithat6.

- Tobb napirendi pont toglalkozott az egeszsegliggyel, nemelyi
ket jogszabalyi- vagy utcanev valtoztatasok tettek sZLlkseges
se. A Dr. Darvas Tamas haziorvos altai mlikodtetett 4. szamll
haziorvosi korzetet, mivel a doktor ur felhagy a praktizalassal,
helyettesitessel Dr. Katona Piroska lar el a Szabadsag teri ren
del6jeben.
Elfogadasra kerult a Liget flird6 kft. 2015. evi uzleti terve, mely
tovabbi tamogatasokat igenyel.

- Eltogadta a Kepviselo-tesnil.et a Dr. Szonda Istvan vezette Koz
mlivel6desi- Kozgyiijtemenyi es Szolgaltat6 Intezmeny 2014.
evr61 sz616 beszamoI6jc\t.
Elfogadta a testulet a Kallai Ferenc Nepf6iskola Alapitvanyr61
sz616 beszamol6t.
Jelent6s dontes volt a kepvisel6testlilet reszer61, hogy tamogatta
az aut6buszos megkozeliteset az Endn5di koztemet6nek hllsvet
t61 mindenszentekig bezar6an minden masodik heren.
A kozfoglalkoztatas es a szocialis szovetkezet mukodtetesenel
mas cimszavakkaJ ugyan, de az elOzmenyek tiszteletben tartasa
val kivanjak a kepvisel6k a foJytatast.
BeSZ<1mol6 hangzott el a 2014. evi palyazatokr6J, melyek kozOlt
volt tobb sikeres, nehany elutasltott es egypar folyamatban lev6.
Tobb mint egy 6raig vitatta a testulet a holtagak 2015. evi hasz
nositasat. Kilitkozott a velemenyklilonbseg a jobb es a baloldal
kOzott. Negy kepviseJ6 onkormanyzah kezelesben szerette vol
na tudni a jov6 evt61 a hat holtagat, melyek bedeti joga az ev
vegen lejar, de dontott a tobbseg, igy a Halaszati Szovetkezet
maradhat meg egy (?) evig a bert6.

- Az idegenforgalmi ad6k beszedesenek eredmenyessege celjab61
az elmult evben ad6ellen6rok keriiltek alkalmazasra, ezt foly
tatva az idei evben janllar I-t61 szeptember 30-ig ismet alkal
mazasban lesznek es az 6 sikerorientalt dijazasukr61 dontotl a
testliJet.
BeszamoJ6t hallottak a kepviseJ6k a varos szervezetfejlesztese
r6!. Va16ban fontos, hogy a varos kft.-i eredmenyesen mukod
jenek, lIgyanald<or nem biztos, hogy a mllnkahelyek megszl'll1
tetese val6ban eredmeny-e, - kerdezett ra tobbszor Betko J6zsef
kepvisel6.
Sz6 esett a h6 eltakaritasi es sikossagi programr61.
Elfogadtak a kepviselok a vagyonnyilatkozatok leadasar61 sz616
tajekoztat6t. Zart iMsen keriilt targyalasra a flird6 ligyvezet6je
nek megbizatasa es a "Gyomaendr6d varos Kultllrajaert Elisme
1'6 oldeveJ" adomanyozasa.
A nyilt Liles vegen Varfi Andras kepvisel6 bejelentette, hogy
december 2-an a Bekes Megyei Kozgyliles aJelnokeve valasztot
tak, mel)' tisztseg osszeferhetetlen onkormanyzati megbizatasa
val, elkoszont a jelenlev6kt61 tovabbi sikeres munkar kivanva.

A kep\'iselok az ev utols6 testlileti ulesen sok es lontos temat
targyaltak..

A j6kivansagokat ismeteJve a kedves 0lvas6knak:
Kivanok aldott karacsonyt es sikerekben, eredmenyekben gaz

dag uj esztend6t!
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Vasarteri Up-en egyszob<'\s foldszinti lakas ELADOII Ar
megegyezes szerint! Erd.: 06-20/376-4567

Ovodankban hagyomanyosan minden evben betlehemes mu
sorral iinnepeljLik a karacsonyt. Az adventi idoszakban minden
csopor! reszt vesz az i.innepi kesziilodesben, unnepi hangulatot
araszto disziteseben. Az adventi id6szakban tarlottuk meg a kara
csony e16tti jatsz6hazunkat. melyen egyiitt tevekenykedett a csalad
apraja-nagyja. Keszitettiink mecses tartot, a l<is uveget kulonboz6
diszltessel mintaztllk. Fa lapokra lehetett dekupazs technikaval kii
lonboz6 karacson)'i kepeket ragasztani. Ajandek tasak is kesziilhe
telt renszarvas es mikulas diszitessel. Tovabba hagyomanyunkhoz
hiven mezeskalacsot is diszitettiinl<.

December IS-an tartol"tuk meg karacsonyi tinnepsegunket.
Meghitt, bensoseges hangulatban iinnepeltunk egyi.itt boles6desek
e~ 6vodasok. A n.~g)'cso!Jortosaink szep betlehemes miisorral kap
raztattak el bennunket.

A karacsonyfa alatt lev6 sok-sok jMeI< (LEGO duplo, kepes
konyv, l<irak6, baba, klilonbozo fejleszto jatekok nagy oromet okoz
tak a. gyermekeknek.

Unnepi tiz6rai (kalacs, beigli, gyiimoles es a gyermekek altai di
szitett si.itemeny) es iinnepi ebed volt ezen a napon.

Ezen a napon - delutan 2 6rakor - a nagycsoportosaink1<a1 ella
togattunk a testi.ileti tilesre. ahol betlehemes mCisorunk.kal koszol1
totttink es l<iv{lI1tllnk boldog kar<lcsonyt a varos donteshoz6inak.

Delutan Yz 5 6rakor a nagycsoportos gyermekek sziileiknek
mlltattak be betlehemes l11tisorukat. mellyel unnepi hanglll<ltot va
razsoltak.

Pentek delel6tt ellcitogattunk a Szent Gellert Katolikus Altala
no? I?I~olaba, ahol megneztuk az iskola karacsonyi musoranak fo
probaJat. A gyermekeket szaloncukorral es h6ember figunival ajan
del<oztak meg az iskolasok.

. ~e~koszonjiik a tamoga~ast Fulop Zollan korzetlink volt kep
vlseloJenek, hogy ebben az evben is nagy csomag szaloncukorral
kedveskedett a gyennekelmek, tovabba a Kis Balint Altalanos Is
kola gyumoJccsel (mandarinnal) ajanclekozta meg a gyermekeket.
. A R6zsahegyi Kalman Altahinos Iskola IV. osztalyos gyermekei
es tanit6i is e1jottek hozzank. musorral es szaloncukorral kedves
kedtek 6vodasainknak.

Polgarmester ur a nag)'csoportosoknak a testiileti iiles eJ6tti
betlehemes musorM szaloncukorral koszonte meg.

Ezuton koszonjiik meg a Tersegi Gondozasi Kozpont Konyhaja
nak, hogy keresunkre az iinnephez ill6 ebedet, ht'lslevest cSigatesz
taval es rantott halat kesziteltek.

Bekes,boldog, szep karacsonyt es sikerekben gazdag uj eyet
kivannak a varos minden lak6janak a Selyem Uti Ovoda es Bol
csode gyermekei es dolgoz6i.

Timar Sandorne
Irenket 80. sziile
tesnapja alkalmab61
sok szeretettel ko
szonti csaladja

AJelnokokr6J es bizottsagokr61. azok osszeteteIer61 dontott
december 2-an kedden a megyei kozgyliles. A megyei kepvise
16k koziil alelnoknek Tolnai Petert, nem kepvisel6. tarsadalmi
megbizatasll alelnolmek pedig Varfi Andrast szavaztak meg.

Varfi Andras az elmult 8 esztend6ben Gyomaendr6d polgar
mestere volt, agrarmernoki es teleplilesi.izemeltet6 szalunernoki
vegzettseggel rendelkezik. Szereti Bekes megyet, tenni is akar
erte.

Az i.igyrendi bizottsagot a szinten gyomaendr6di Dr. Kulesar
Laszl6 Istvan vezeti.

Faludiszno vagas Runyan

Immar 4. alkalommal rendeztlik meg a faludiszno vagast, ami
kor a kepviselok hajnalban nekilatnak a diszno levagasanak es fel
dolgozasanak. Mondhatjuk, mar hagyomannya valt es remetem,
az emberek is varjak, hogy egyi.itt leg)'unk. Itt is egyre kevesebben
vagnak disznot. SzeretWk volna visszahozni a regi idoket, amikor
meg minden haznal karacson)' elott disznovisltasra ebredtunk.

A napkozi udvaran tortenik a feldolgozas. a kemenceben sii) az
oldalas. a hurka. kolbasz az ustben a teperto.

Hagyomanyosan a Miivelodesi hazban varjllk ebedre a lakossa
got a frissen feldolgozott disznosagok elfogyasztasara. Termeszete
sen a miisor es a tanc nem maracU1al el.

Delelott a gyerekeknek kezmiives foglalkozas volt. ahol kara
csonyi asztaldiszeket keszithettek. A karacsonyi vasarban pedig az
ugyes kezu nenik es bacsik altai keszilett jatekokat lehetett vasa
ralni.

Tamogatandonak tartjllk azokal a rendezvenyeket. melynek
alapja az egymas segitese. tisztelete es elfogadasa.

Visszaemlekszem az elsa disznovagasra, amikor meg alig jottek
el. azt hittek. hogy szegyen elfogadni az onkormanyzat altal felajan
lolt etelt. Ma mar maskent latom. Az ev valamelyU< lltolso napjat
egyiitt toltjiik. es felszabadllitan az egesz eves gondot kicsit feIre
teve kiv,inllnk eg)'masnak Aldott karacsonyi Linnepeket es Boldog
{Ij evet.

Petenyi Szilardne

Hirek innen-onnan es hazunk tajarol
,---------------------..

Varfi Andras a megyei kozgyiiles egyik alelnoke KARACSONYI KESZULODES ES
UNNEPSEG A SELYEM UTI OVODABAN
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talin lanyul<. 1955-ben bel<erUlt a belterUleti islwlaba. ahol Bor
bely Sandor volt az igazgat6.

1961 -ben. Szab6 Elek halala utan az igazgat6 Fell<erre. hogy
legyen a helyettese. Ezt a feladatot nyugdljazasaig ella[[a.

..------..\1
SzlilOfold: Bolcsa, majd kopors6!
Sarkcsillag a ncgy cgtaj felol!
Anyanyclved billyogkcnt jclol!
Tc vagy a teli h6 s iJ tavilszi zold.

•

(Ij kenycr ize, lepcrgo konny s6ja,
orol11-kacagas, Ielki I<aba-ko...
Isten aldjon! Te Icgy vcgsa illl11unk,
s ivadckiJinkba szebb Jovo!

Til11ar Male

A 60-as evel<ben indult be a dolgoz6k esti isl<olaje'l. ahol 15
evig tanftott. Ezen I<fvUI az oroshazi mezogazcle1sagi technikum
nak is letezett egy endrodi levelezo tagozat<l. ahol szinten ol<ra
tott. Tantargyai a matematika. Fizil<a es kemia voltaic Szerette <\
technil<at is. Nagyon sol< szemlelteto eszl<ozt a maga keszl[ett,
amiert dicseretet es elaleptetest is kapott. Ilyen jellegu szal<l<ort
vezetett is. ahol a tallul6k maguk keszftettek I<Ulonboza eszko
zoket pI. tranzisztoros radi6t szappantart6ba szerelve.

Errol fgy emlekezett I<orabban:

Nadas Sanor
ny. tanar. igazgat6helyettes

(1920-2014)

Eletenel< 95. eveben elhunyt
Nadas Sandor az Endrodi Alta
lanos Isl<ola egyl<ori igazgat6he
Iyettese.

A TisZi\ partjan. Nagyl<orU
I<ozsegben szUletett. Magyaror
szag eseresznyesl<ertjenel< is ne
vezil< ezt a falut. SzUlei paraszti
szarmazasuak vOlte1k, minden
felmenOje oda val6. Harman
voltal< testverel<. 6 volt a legido
sebb. Az elemi isl<olat szUIOfa
IUjaban vegezte. A haboru utan
hatarozta el. hogy a tanari palyat
valasztja. Mar a hadseregben ta
lall<ozott a tanftassal, amil<or a
tartalel<osol<at Morsera ol<tatta.
Megszerette ezt a tevekenyse
get.

Gyularemeten elvegezte a tanft6l<epzot. majd Szegeden a
tanarl<epzot.

1952-ben a tanari diploma megszerzese utan Endrodre, az
bregsz610be l<erUlt a Szent Imre iskolaba.

A hazassaga is az isl<olahoz I<otodil<. Palotai Katalint bfztal<
meg az bregsz616ben az igazgat6helyettesi feladatol<l<al, akinel<
sokat segftett az adminisztraei6s munkaban. Ebbol a l<apesolatb61
aztan 1953 majusaban hazassag lett. 1954-ben megszUletett Ka-

.. Az volt a eel. hogy mindez felkeltse a gyerekbell <'I teehni
I<a iranti erdeldadest. Volt, aki mondta. hogy vehetel< en racii6t.
minel< hazilag barl<acsolni. A horgasz sem azert fog halat. merr
esetleg nem tudna megvenni, vagy a Festa sem azert fest, merr
nines fenyl<epezogepe ... En barkaesol6 ember voltam vilagele
temben. Csinaltam cimbalmot. citerat. I<ristalydetel<toros radi6t.
fon6gepet, szelelogepet. Szereneses volte'lm. mert a hobbym lett
a szakmam. Mindig orUltem. hogy amit megtanitol<, azt meger
til< es visszaadjak a gyerel<el<. Ez volt a Fel fizetes. mert nem azert
megy pedag6gusnal< az ember. hogy ott meggazdagodjon."

1980-ban ment nyugdljba. Utalla meg napl<ozis mUl1ka[ \ <\1·
lalt. bt igazgat6 alatt szolgalt osszesen. )61 erezte magat Endra
don. Szerette a tallul6it es azol< is szerettel< at. Kival6 humoru
tanar volt.

A 80-as evek kozepen felesegevel a lanyuk utan mentel< Me
zotUrra. aid ott volt 6v6na.

2002 6ta elt ozvegyen. Felesege 73 eves I<oraban meghalt. .
Idos koraban sem unatkozott, mindig talalt hasznos elFog

laltsagot. Egy garazsb61 kialakftott l<is mLihelyben sol<at dolgoz
gatott.

Az ut6bbi evekben nagyon legyengUIt. I<atinka Ic\nya ode\
ad6an apolta es gondjat viselte egeszen halalaig. Mezoturon
kisertek utols6 utjara.

Azt hiszem, minden tanitvanya neveben mondhatom DUCSl/

z6ul:
Sanyi bacsi, koszonjUk minciazt. amit kaptunk a tanulmanya

inl< folyaman: a derus. tartalmas 6ral<at. a I<Ulonleges hangulatu
szal<l<oroket, ahol atelhettlil< az alkotas oromet.

Emlel<et megorizzUk.

Nyugocijon bekeben!
Giricz Laszl6 - egyl<ori [al1l[\ ,\I':"

. • ~ " 4 ....

. ._.- _. . '.' Vj egyhazkozsegi kepviselo-testiilet Hunyan '. _.. ,'. ~'
, f ,

A l-liisl-li:iki rendetkezesek szerint a hllnyai hivek Illegva
lasztoWik az llj egyhazki:izsegi kel-lviselo-testiiletet. Milltan
a PClspi:ikseg megerositette a valasztasok eredmenyet. igy
megalakllit az uj testiilet. Advent 2. vasarnapjan, december
l-en a szentmisen letettek hivatali fogadalmllkat az llj tagok.

Szentmise ut<'m a plebanhin megtartotta az llj testiilet az
alakul6 iileset.

A kepvisel6k:
Cserven Beta, Farkas Rezsone. Farkas R6bert, Hili:ip Ma

tene, Heged(\s Bence, Horvath Gaborm\ ifj. Ivanyi Sandor,
I<iszely Imre, Kiszelyne Timar Erika, Kurilla Bela. Pinter
Laszl6, Socz6 Geza.

.-\ tagok j-':isuh Inllet valasztottak vilagi egyhazki:izsegi
t'ini:iknek, gond,1l'~::,"'; Pinter Laszlot.

Egyeb tiszISe~\> .. "k: pellztaros: Kurilla Bela, szamvizs
ga16k: Socz6 Gt~Z,~ ", hrkas Rezsone, karitasz: Farkas Re
zs6ne.

Tiszteletbeli tagok: Szilagyi Andr,is es Hanyecz Vencel-
ne.

Legyen az llj testiileten az Istell .ildasa'
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Endrod:

Vasarnap es i.innepnap: 9 ora
Szombaton vasarnapi el6esti mise 17 orakor,

vegen a Maria-litaniaval
Hetk6znapokon: reggel felS-kor - cSlit6rt6k kivetelevel

Gyoma:

Vasarnap es unnepnap: J J ora
Kedden es penteken: 16 ora, a plebania nagytermeben.

Hunya
Vasarnapokon: 10 orakor,

hdk6znapokon cSlit6rtok kivdelevel 17 ora,
szombaton vasarnapi el6esti mise 17 ora

Ujev napja:Maria- .. nnep?

1. csiitOrtol<:
2. pentek:
3. szombat:
4. vasarnap:
6. kedd:
7. szerda:

11. vasarnap:
J3. kedd:
15. csOtorto!.:::
J7. szombat:
18. vasarnap:
20. kedd:

21. szerda:
22. cSlitortok:
24. szombat:
25. vasarnap:
26. hetf6:
27. kedd:
28. szerda:
31. szombat:

Sziiz j\'hhia, Isten An)'ja, DJEV
Nag:' Szent Yawl es Nazianzi Szent Gergely
Jezll~ szent neve
Kanicsony 2. vasarnapja
Vizkereszt (Urunk megjelenese)
Penyaforti Szent Rajmund aldoz6pap
Urun k megkereszteU<edese
Szent Hil<\riusz plispok, egyhaztanit6
Remete Szent Pal
Szent Antal apat
Evkozi 2. vasarnap
Szent Fabian papa, Szent Sebestyen vertanLd.:: es
I3oldog Ozseb aldoz6pap
Szent Agnes szi\z, vertanll
Szent Vince diak6nlls, vertal1l\
Szalezi Szent Ferenc plispok
Evkozi 3. vasarnap
S,ent Tim6teusz es Szent Titusz piispokok
i\olerici Szent Angela
Aquin6i Szent Tamas aldoz6pap es egyhaztanit6
Bosco Szent Janos aldoz6pap

A polgari esztenda elsa nap
jan Anyaszentegyhazunk a Bol-

.. dogsagos SZLiz Mariara, Isten
Anyjara inlnyitja a figyelmunkel.
.'\Z otodik szazadban tortent,
hogy Konstantinapoly plispoke,
Nesztoriusz, tevhitet, eretnek
seget kezdett hirdetni, miszerint
iV1<\riat nem illeti kCtlonosebb
tisztelet, hisz 6 Krisztus isteni
~'S emberi termeszetebal cst/
pal/ az ember-Kriszttlst sziilte.
Ez ellen Jeginkabb Szent Cirill,
Alexandria erseke lepett fel, aki
drolta Nesztoriusz allitasat, azt
t.1I11l0ll~1, hogy Jezus eseteben
az isteni es embed termeszetet
nem valaszthatjuk kl'tlon, ezert
ivlaria Istenszlila. Ezen vita el
dontesere jott ossze 431-beil ilZ

EfeZllsi Zsinat, mely jllniustol
szeptemberig tartott, s mely ve
glil is Alexandriai Szt. CiriJJ al
lilasal szentesitve, Mariat, mint
TIleotokoszt, Istenszlil6t allftotta
minden korok keresztenye ele. Ez
az linnep a gorogkeleti naptar
ball december 26-an van, a kopt
Kc'1<'~Lt~·n\·t'k januar 16-an Ctlik,
1l11~ n,i1ullk, latin ritUSll keresz
ten'yeknel .ianuar elsejen kerCiI
megClI1neplesre.

Ma, amikor ezen szep Maria
ClI1nep mel lett a polgari lljev elsa
napjat is liljCiI.::, elgondolkodha
tunk, Illi az lizenete szamunkra
Sziiz iv[aria Istenanyas,lgiLiin.:.
nepenek? A valaszt az evange
lium egy mondata adhatja meg
neklink: "Maria szh'ebe veste
a pasztorok szavait es gyakran
elgondolkodott rajtllk." Es mit
mondhattak a pasztorok? Azt,
amit az angyal hirdetett nekik:

Menjetek Betlehembe, mert
megszl'detett a !v[essias, az Or
Kristtus!"

Maria a szivebe vesi ezeket a
szavakat es gyakran elgondoJko
dik rajtuk. A pasztorok elbesze
lese is bizonyoss,\ teszi at abban,
hogya betlehell1i jaszolban fekva
kisgyermek nem egy egyszer(\
lljszlilott, hanem a mindeneket
teremta es fenntarto Isten.

Mi tehM az lizenete ennek
az evangeliumi mondatnak? Az,
hogy mi is erasen vessCd< a szi
vlll1kbe, hogy az lsten annyira
szeretett benniinket, hogy le
szallt kozenk a fOIdre, es veliink
maradt. "tme, en veletek vngyok
milldeflllllp, a vilag vegeig!" 
igeri maga Krisztus mennybe
menetelekor. Maria szamara ez
a tudat - Emmanuel -, Vellink
az [sten, - hatalmas erOforras
lehetett. A betlehemi gyermek
gyilkossag idejen, az egyiptomi
menekliles idejen, amikor barmi

nehezseg vagy problema kozell
tett a Szl. Csaladhoz, Marianak
erad adott a szivebe vesett tudat:
nem tortenhet baj, hisz vellink
az lsten. Es ezt erzik meg kesabb
az apostolok is, akik Jews mel
lett biztonsagban erzik magukat,
nem felnek a farizeusokt61, a fa
pap embereital, a katonaktol (Pe
ter meg kardot is ragad), - hisz
veliink az Isten, velL'lnk a IV1essias.
Mi baj tortenhetne?

Kedves testvereim, mi is ezzel
a tudattal kell, hog)' elkezdjlik a
2015-05 evet. Sziviin1<be vessiik
es gyakran elgondolkodunk
afeJol, hogy veliink az lsten.

Nolai Szent Fiilopdjl jegy
zik fel, liogy eg)'szcl Ii/dozo; etal
mellekiilt, akik nz eletcle tOltek.
MOI-/nrll Llgy tiillt, hog)' Iitol/og
jok emi, amikol vegso mego/dos
kel1 Szellt Fiilop eg)' fnlbnll lellO
sziik l1)'fltisba bLljik be. AII/ikol az
liIdozok odaell1ek, /otjok hog)' (/z
a l1yflos be val1 szove egy pok lin-

lojatol. "Ide biztos l1em blljhntott,
mOl1djak, hisz elsznggatta volna
a pokhalot", s azzal lohoillak to
vabb, Szt. Fiilop pedig lI1egll1elle
kii/t.

Ez a kis tortenet is tanit
hat minket a mai evangelium
mondanival6jara. Ha elegenda
a hitlink, ha Sz(iz Mariahoi ha
son10an mindig lelki szemiink
elott tartjuk, hogy az Isten
mellettiink van, akkor az Isten
a legkihitastalanabbnak Iatsz6
helyzetekben is kiild valami
megoldast!

De a mai nap nem csak egy
szep Maria-linnep, hanem a poI
gari llj tv elso napja. A szentirasi
reszek mast is tartoganak sza
mllnkra, <lmi ezen a napon baro
rit6 lehel. Az elsa olvasmanyban,
az Aron-i ald,\s kapcsan maga az
Or igeri: "Megaldom es oItaIma
zom aket!" Mi lehet batorft6bb
az llj esztenda elsa napjan, mint
hogy maga az Or igeri neklink al
dasat es oltalmazo szeretetet.

De a masodik olvasmanyban
Szent Pal sorait hallhattuk: "Nem
vngy te!ult tdbbe szolgn, hallell!

Jill, es [stell kegyelmeMI olokos
is!" Ez tOl'abb erasiti bennunk
ezl a batorft6 j6erzest, hiszen Pal
ana akar minket radobbenteni,
hogy mi nem sakkfigurak va
gyllnk Isten kezeben, akiket llgy
iranyit, ahogy akaI', sem pedig
rabszolgai az Istennek, hanem a
keresztenysegben lsten gyerme
kei lettlink, s ezallal a Mennyor
szag orokosei is.

De ahhoz, hogy egy gyermek
j6 gyermeknek bizo-
nyuljon es az orokse- C?

Ojsagunk uj webhelye: www.varosunlcujsag.hu
A hunyai plebania llj webhelye: wvtW.hunyaiplebania.hu

Az endrodi plebania uj webhelye: www.endrodiplebania.hu
A gyomai plebania llj webhelye: www.gyomaiplebania.hu
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ReUlete Szent Pal
COnnepe januaI" 15.)

Remete, remeteseg: A l<crcsztcllY iiJdozesl' kill, .
jen, I\deten es Egyiptomball is a pnsztaba melle](iih,'
kerestek menedeket a szent eletct YcUaszt6 emberdc
Kes6bb .."rnozgalomma", hosi e1ettol'llH1Y<l lett a remc
teseg. Om11egtartozta.t8.s, szemle10c1cs. n bcllsoseges
imae1et peldai lettek. A kozepkorball cg\lll,b 111nl1 ala
lmltak a remete kozossegek, remete-tck]Jl'k :'[,I~\'ilJ'{)r

szagon is (Mecsek, Bakony, Pilisi heg~·cld.

"Jqijetek hozzam mindnyajan, akil< dtamdtlllol,
es az elet terhet hordozzatok: en fehldftckk lite h't.

(NIt 11, 28)
Czank Gabor

plebanos

Szellt Jel'omos a
IV. szazad vegcn szaj
hagyomany lltan ilia
le 'J?a1 tortenetct.

Remete Szent Pal
Thtbais taliomany
ban sziiJetett keresz
tenyneh.: 228 tajan.

Szi.Uei jo kerl.::sz
tenyneh.: igyekeitek
llevclni es vagyoni
hdyzetehez illo vila
gi tudasra is jartassa
got szel'ezni. Sziilei
hamal' meghaltak 6
meg alig to1wtte be
a tizelu1atodik elet
cvet, s amilmr 10tort
a Decius i.Udozese, a
novcl'cnel huzta meg
magat. Hamarosan
onnan is menekiil
Hie h.ell, ll1ert sogoni
leI alml:ia jelenteni,
EzCii Pal a sivatagba
menelrul. Mialatt az
iiJdozese1>: veget varta
cg~'l'C jobban mcgsze-

-hL;L
:l:,I'[ilUi(1
1~,J'.:('(i,l!JI

11'.'U<lI'III'·nil Tli\.(.j
W.ill\V:1C
rplJllul ' ~~I

\lUI\WInI
HI" ;,<IpG\Q.
nUTI\C oC

\'itltttk tIt t ~1olb.ltg1"~"1ti:~6(16@i1.

I·;.
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get elnyerhesse, a szi.i16 kedveben kell, hog)' j,lrjon, es megtegye a
szliLO Idvansagat.

Es ez is programot ad neki.ink az ujev elsa narjun. Ivli is elmond
hatjllk a Zsoltarossal: "iII/e. ilt I'ng)'ok Umll/, hogy lI1egregyell/ nZI, (lJllit
kfWJII sz!"

Jo t'eltetelkent el hatarozhatom a mai napon, hog)' ennek a most
kezd6d6 Ilj esztend6nek minden napjat ug)' aka rom eltolteni, hogy
az Isten1<edveben jarjak.

Yegiil, a mai napon a Be1<e Vilagnapjat is Uli Egyhazllllk. 1968
ban VI. Pal papa inditvanyozasara januar I-jet a beke vilagnapjava
rendeltek, amikor kiilonosen is a bekeert imudkozunk. Uthatjuk a
vilagban fol)'o haborld<at, polgarhaborllkat, forrongast, terrorizmllst,
a rengeteg verontast, es onkenyteleniil is erezhetjLik, hogy kotelesse
giink a bekeert imadkozni. "Beket hagyok ratok, az en bek<~met adam
nektek!" - mondta Jezus, es ezt a jezusi ajandekot a vilag Ilemigen
tudja megbecsiilni ...

Regi enek. mel)' jezushoz, a Beke fejedelmehez szol: "Hela}t nd szf-
viinknek, bekh csalridunkllnk, beket nell1zetiillkllek, beket n vilagnnk!"

Elaszor a sajat szivemben kell bekere torekedjek.
Aztan a csaladomban szetnezni: nem kellene-e rendezni sze
retteimmel a kapcsolatot7

lmadkozni magyar nepemert, hazamert. ..
- Ez utan pedig a vilagbekeert konyorogni.
Ojev napjan teh<it van miert imadkozzunk. Maria hiteert, azert,

hogy sase felejtsClk: az Isten kozenk szallt es orokre velLink marad.
Imadkozni azert, hogy lsten hllseges gyermekeinek bizonYlilhasslink.
hogy elnyerhessiik a mennyei orokseget. S imadkozni a beke kegyel
meert szivClIlkben, csaladunkban, nepOnk koreben es a nagyvilagban.
Maria, Isten Anyja hallgassa meg imainkat, es segitsen, hogy ennek
az Ilj evnek minden napja kozelebb vigyen minket Krisztllshoz es az
,1Itala megigert Orok Elethez!

rette a szildas sivatagot. E vicleken az cglwjlat clyiscl
hetp, igy egy barlangban htizta meg magat. E1edelt a
kornyezo fak adtak, a kozelben vizfonas csorgedezett.
Lassan me~szol~ja~)rulsocs~ndet,>cs.belso csendet te
remt magaban unalva1, elmelli.:edesclvcl. Istcnbc me
lill.

Az Dr minden nap egy holioval fel kenyerct 1d.Udbtt
nelu, s ez igy ment hatvan even keresztiil. Ruhajat a
paImafahancsabol fonta, s igy eIte Ie egesz eletet imad
sagban IstelUlek szentehre.

Holtteste Velencebe, a Szent Julianus tcmplomba
h:eliilt.

Id61<bzben a magyarorszagi, rendde szervezodbtt
remctek az 0 egi partfogasul< ala helyeztek, es a The
bai Szent Pal elso remete testvcrei rendjcnek, rbviden
pa1osoknal< llcvezte!< magulmt. A Thebai sivatag 5zcnt
je ily modon magyarHi1ett. 1381-bell, Nagy.Lajos l,ir,i1Y
Velencevel megl<bti a Torinoi bel<et. A tunHy a bckckij
tes egyil< feltetelekent Remete Szent Pal ei-eldyCinek
atadasat jelbIte m~g. EIUlek ertelmeben 1381 oszen
Velenceb61 Budara, a kiralyi val' kapo1mljaba szallftot
tak a draga maradvanyolmt, es nehany napi nyih,il1()s
tisztelet utan, iUUlepi l<ormcnetbcn kisCIi.ek a rend [D
monostoranak Szent Lorinc templomaba, ami a buc1ai
hegyek kbzbtt alit. ht l<apolnat epitettek a remete tisz
teletere, s az orszag minden tajarol crkeztek zan1JJflo
Imk, esaz orszag minden tajan szaporodtah: a RClllL'l,'
Szellt Pal kozberuarasanak tulajdonitott csoc!rUnlos.

_______________________----, rendltiviili gy6g~Luasok Budaszelltlolillccn igy kelct-
kezett az orszag cg~'ik legnepszerCfbb bllcsl\irho helye
a kbzeplmr vcgeig.

A palosok a tbrol< pusztitas el61 a temploIII ],illCc;l'il
es a szent tetemet az egyik felvidelu varba vit1ck Ilwi< I
amilmr az kegctt az ereldye is e1pusztult.

Az eo;yiptomi remete tiszte1etct 1rulonosen a pli
l,Ps rend'templomaiban apoljak. A rendalapito Bo1dog
Ozseb (1270) mai utodai, 1990-bcll megkezdtel< lellu
pasztori munkajukat a Geliert-hegyi szildakapoL1ajllk
ban.

A palos rend elso szaml.l vedoszentje. NWveszi rll>
1'11z01asokon paLnahancsokbol szott ruhakban jelcniJ<
meg a szent alal~ja jell<epeive1 a l<enyeret csoreben tar
t6 holiova1, a ket oroszlaruml, illetvc a palmafa trhsa
sagaban.

I\:iUonos jelenetek
Pal a sivatagbru1 kereszt elott imadkozik
Antal remete feli<eresi PaIt, a hol16 mcger1<eziJ<
.f\ngyal segit PaLlak a paLnafa hancsaioo[ rl1hclt szo

ni



8 VA~OSU K

GYOMAENDRODI KRONIKA
- Civil sarok - Hunya Johin

... a mosofy erdemrend tufajdonosa, a kultura szerelmese

Kicsit furcsa erzessel irom Ie hivatalos
nevet, hisz nekem, nekunk, sokaknak Gyo
maendrodbn Joli, sot *Hunyajoli* igy egy
be irva, mely bnmagaban is mlltatja, nem
is egy szemeJyrol, szinte mar inkabb egy
"intezmenyrol" van sz6...

Az evek soran mindenhol talalkozhat
tunk vele, ha a varos hivatalos, felhivatalos
rendezvenyein, iinnepsegeken, megemJe
kezeseken vettlink reszt.

Legtbbbszbr miisorvezeto, szervezo
maskor a mazsorett csoport den, vagy epp
verset szavalva, cikket irva. Igazi kultllr
mllnkas, a sz6 legnemesebb ertelmeben.
(Ezt a kifejezest nehai M6zsi Ferenc, az
emigraci6 egyik nagy kbltoje, lljsagkiad6ja,
szerkesztoje, irodalmi estek szervezoje ve
zette be a kbztudatba bnmagar6l szerenyen,
s nagyol1 talal6 itt is.)

Az interjll aprop6jat az adja, hogy mun
kassagM a Gyomaendrod Varos Kultura
jaert elismero oklevellel meltatta nemreg
a Kepviselo-teshilet, a Szinfolt Mazsorett
Csoport alapitasanak 20. evfordul6ja atkal
maval rendezett linnepsegen.

Advent negyedik vasarnapja eJott be
szelgetlink a Kis Balint AltaJanos Iskola
6don falai kbzbtt, ahol Joli mar harmadik
evtizede tanit.

- Mit lehet tudDi r6lad, ifjabb eveidrol,
hoi szulettel?

Be!eesesaban sziilettem, de a esa
hid hunyai, sziileim solCliig ott eItek, ott
nottem fel, jartam altalanos iskolaba.
A kozepiskol<it viszont mar Sarkadon
vegeztem, a postaforgalmi gimnazillm
nepll1ii\'elo szakan erettsegiztem. Gyer
lI1ekkorom 6ta szeretem a zenet, s mindig
mozgasra is kesztet, ha megsz61al a zene.

A tane az onkifejezes egy lehetoseget lei
nalja.

- Hogyan alakllit az eleted a kbzepisko
his eveket kbvetoen?

. Debrecenben a tanit6kepzo fOiskolat
vegeitem el, ez adott kepesitest arra, hogy
megkezdhessem pedag6gusi palyamat
Gyomaendrodon. Kesobb munka mellett
Szegeden a Juhasz Gyula TalHhkepzo Fo
iskolan magyar szakos tanari kepesitest
is szereztem. Magyar nyelvtant es iro
dalmat, valamint taneot, dramat, iIIetve
media tantargyakat tanitok. A jelenlegi
munkahelyemen harmine eve dolgozom.

Nagy bennem a lojalitas, ezt is a esa
ladb61, otthonr61 hoztam, a genjeimben
van.

- Nem eloszbr kapsz elismerest, ha j61
tudom ...

A Szinfolt Mazsorett Csoport korab
ban Gyomaendrodert kitiintetest kapott,
melyre, mint alapit6 vezetOje nagyon
biiszke vagyok. De legalabb ennyire biisz
ke vagyok arra is, hogy a lengyelorsza
gi kozpontu Mos~ly Lovagrend evekleel
ezelott a Mosoly Erdemrend kitiintetest
adomanyozta nekem. Magyarorszagon az
evek soran, en vagyok a negyedik magyar,
aId megkapta ezt az elismerest, koztiik
Habisz Judit is.

- Egy Janyod van, akire szinten nagyon
buszke vagy...

Igen, D6ra ujsagiro, a Pazmany Peter
Egyetemen angol, kommunikaci6 szakon
vegzett.

Az Origo-Life online hirszerkesztoje.
Biiszke vagyok ra termeszetesen, munka
jara, sarra is, hogy Gyalon a mazsorett
esoport vezetoje, tehlit sileeriilt atadnom

"

2015. januar

neki is azt az eleterzest, szenvedelyes on
kifejezest, amit a tane jelent szamomra.

- Mint tudjuk, minden sikeres ember
elfoglalt, foleg a 21. szazadban. Marad sza
badid6 hobbyra, mivel telik a szabadidod,
ha van?

Nagyon szeretem a verseket, ha tehe
tern olvasok, iIIetve a tane minden forma
jat szeretem. Gimi 6ta ebbe belefer a nep
tane, a tarsastane, mostanaban a zumba,
s rendszeresen j6gazom. Tavaszt61 oszig
futok is, "ep testben ep Ielek" vallom a
regi mondast. Nagy szerelem Erdely es a
kirandulas, e kettot otvozve tObbszor ki
randulunk oda, felkeressiik tajait.

lnterjll alanyom nagy dinamizmusaval
hamar elrbppent a lyukas6ra adta idokeret,
pedig meg tudtuk volna folytatni. A jbvot
illet6 j6nehany kerdes l1yitva maradt, pel
daul az is: Mikor fogjuk ujrainditani a szin
hazi eIetet Gyomaendrodbn?

Persze ez egy kicsit kbltoi kerdes is,
nemcsak rajta mlilik. Pontosabban rajta
nem mldik...

A kitunteteshez meg egyszer gratula
funk.

Dr. Varju Laszl6

Benke Maria versei .
Elj a fenyben~ ..

Mindig a fenyben elj!
SemmitoJ sose' £elj.
Ha sbtet, borllS az ida,
elmlilik, napsLites jo!
Ha a lelkedben van borll,
khlek, ne leg)' szomoru.
Hamar mltlik, elfujja a szel,
egy barM kedvesen meseI.
Borllra derl't jbn mindig,
s Te elerkezel a lelekhidig...
Egy pillanat, s elmulik rosszkedved,
ha a derlit, s orbmbt keresed!
A fenyben elj, s talald meg a j6t,
hagyd a rosszat, a hangulat rombol6t.
A fenyben elj, talaJj ra a belso csillagodra,
Jelkedben fenyJik, val' a kibontakozasra
Keres1 meg, brvendj neki,
hisz' 0 a kedvedet keresi ...
ha ratalalsz, boldog ember leszeJ,
s ak1<or, rnasoldeal is j6t teszel ...
Legyel hat vidam, arad a feny
Nezz magadba, meglatod - ez ten)'.

Veeses, 2014. december 5.
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Dr. Macsari jlldit

pentek 8-12, 13-18.
szombat 8-18.
vasarnap 9-12

Fon'as: Dr. Bender Tamas:
Gyogyfiird6zes es egyeb fiziotera
pias gl'ogymodok

nak szamat es nem utolsosorban a
hosszas fajdalomcsillapitok hasz
nalatanak koltsegeit es melJekha
tasait. Egyes kezeleseket luzar61ag
orvosi rendelvenyre lehet igenybe
venni, s ezeket a tarsadalombizto-

. sitas tamogatja. A TB altaI finan
szirozot t kezeleseket a leri."detileg
ilJetekes reumatologus, ortoped
vagl' rehabilitaci6s szakorvos ja
vaslata alapjan a haziorvos altai
kiallitott beulaloval lehet igen)'be
venni. evente maximu m 2-szer
15-15 alkalomra. A kijeloJt fi.ir
d6kben igenl'be vehet6 szolgal
tatasok: termat gyogymedence es
heyizi t6fiird6, terma! kadfi.ird6,
iszappakohls, iszapfi.ird6, szensa
vas fi.'trd6, orvosi gyogymasszazs,
viz alatti sugarmasszazs, vizben
vegzett csoportos gyogytorna,
komplex gyogyfCIrd6 ellatas es
esoportos gyogyllszas 18 ev alat
tiaknak. A kezelesi modok szama
naprol napra no'

A gyogyfi.ird6zes elJenjaval
lott sziv- es keringesi betegsegek
(infarktus utan Y2 even beli.il,
szivelegtelensegben, rogziilt ma
gas vernyomasos problemakban),
visszergyulladas, el6rehaladott
erelmeszesedes, pajzsmirig)' tld
mlikodes, epilepszia, sclerosis
multiplex, heveny gyulladassal
jaro mozgasszervi betegsegek,
vizelet-es szekJet visszatartasi ne
hezsegek, verzekenyseg, dagana
tos betegsegek, fert6z6- es lazas
betegsegek es terhesseg fennallasa
eseten.

A balneoterapia
mozgasszervi -degenerativ es
lagyresz megbetegedesek ered
menyes kezeleset, serulesek uto
kezeleset is biztositja, de fels6
legllti bantalmak, az anyagcsere, a
kivalasztas, a keringes es az ideg
rendszer betegsegeinek gyogyi
lasara, valamint n6gyogyaszati
problel112.knal is sikeresen alkal
mazzak a fiird6beli kezeleseket.

':;"~~ ... A 2015-os esztendobenis(/~,.
(~JtJtJ:.V valtozatlan ~ 1 s • •

nyitvatartassal varjuk
jiitekos kedvu fogadoinkat

nyitvatartas:
hetf6, kedd 8-12, 13-17.
szerda 8-12, 13-18.
csuti:irti:ik 8-12, 13-17.

lott6z'
Gyomaendr6d, Fa ut 56/1 5Z.

MINDENKINEK SIKEREKBEN ES NYEREMENYEKBEN GAZDAG
BOLDOG UJ EVET K[vANUNK! '

¥' E N OJ Oszldcsne Kati

lommal termalvizben iiI, az nem
min6sCd balneoter<lpianak. Egl'
kllra altalaban 10-15 kezelesb6!
,\ll. A fiird6!<llrat altalaban ugyan
abban a napszakban erdemes al
kalmazni, sem ehgyomorra, sem
teli gyomorra nem javallott a
fCIrd6zes. A fi.ird6kllrak manap
sag komplex fizioterapias kezeles
keretein bel i."1 I tortennek. Meleg
fClrd6 utan pihenni kell! E16zetes
orvosi vizsgalat soran meg kell
gy6z6dni, hogy a kezelesnek el
lenjavaUata nincs.

A fiird6kllra 5-6. napjan e16
fordulhat fejfajas, levertsegerzes,
esetleg a fajdalom fokozodasa.
Ezl hivjuk fiirdoreakcionak, mely
altaJaban 1-2 kezeles kihagyasa
utan magMal elmldik, es a !<lIra
tovabb folytathato. A fi.\rd6reak
ci6 fellepese nem torvenyszeru,
de a melegebb vagy nagyobb as
vanyianyag-tartalmll vizekhen
gl'akrabban fordul d6. Csapviz
eseteben nines fi.irdoreakci6.

Egyre t6bb bizonyito jeUegii
tanulmany jelenik meg napjaink
ban a balneoterapia gazdasagos
sagarol, koltseghatekonysagarol.
A balneoterapia csokkentheti a
munkabol valo kiesesek napjai-

Torok fiird6

A gyogyfUrdozes rovid tortenete es alkalmal'asa

A balneoterapiat !<llraszerl\
en alkalmaz;'61k. A terapias hatas
elerese erdekeben legalabb 20-40
percet ceJszeriJ naponta gy6gy
vizben tolteni. Ha vaJaki 1-2 alka-

hogy ZSigmond kiraly idejeben
szamos kiilfoldi utazo megfordult
hazankban es elvezhette a gyogy
flird6k hatasat. A mai Rac fi.irdo
elodjet M<ir)'as kiraly koraban
"kiral)'i fiirdonek" tartottak, mert
a kiraly fedett folyosot epittetett,
amely a fiirdot 6sszekototte a pa
10tavaJ.

A kovetkez6 meghatarozo
fClrd6t6rteneti id6szak a torok
hodoltsag alatt jott letre. A t6
rokok ke! fi.ird6tfpust ismertek:
a termeszetes h6forras vizet fel
hasznal6 kaplidzs<\t vagy illidzsM,
es a g6zfiird6t vag)' hamamot.
Az els6ben eentralis kialakitasll
terem kozepen leva medence
ben fiir6dtek, az utobbiban csak
g6zkamrakat, pihena hel)'isege
ket hasznaltak. A g6zfi.·lrd6ben
a medenee teljesen hian)'zott, a
fCird6z6ket vodrokb61 ont6ttek Ie
meleg vizze!. tylaig ml\k6dik Bu
dapesten a g6zfiird6k egyik leg
szebbike, a Kidl)' fi.'trda.

A Torok Birodalom bukasa
utan a XVII. es XVIII. szazadban
is tovnbb viragzott a fi.ird6elet.
1743-ban foglaltatta k6be a tiha
nyi apM a "fiiredi savanYllvizet"
szolgaltato forrast, majd nem
sokkal kes6bb fi\rd6t emeltetett
fole. BalatonWred gyog)'vize az
ota is szeles korben ismert. Hevi
zen az els6 tlltajokra epitett fi.ir
d6t Festetich Gyorgy hozta letre.
A Hevizi-toban azonban mar az
okori romaiak is el6szeretettel
fi.irodtek. Az 1980-as evek elejen
bllvarok penzermeket cs egl' r6
mai oltarkovet is hoztak a to me
lyer61. Paradon a XVII I. szazad
utols6 eveiben epiilt fel az els6
gy6gyfiird6.

Kedves 0lvas6k' Hazank
g)'ogyflird6-nag)'hatalorn. Az
orszag b6velkedik rneleg vi
zes forrasokban, iva kutakban,
termeszetes hevfzi tavakban,
g)'og)'badangokban, ol)'annyira,
hog)' a vilag els6 ot nagl'hatalma
koze soroljak e teren. Ezert eb
ben a cikkemben szeretnek irni a
gyogyfUrd6zes mai Magl'arorszag
teriiletere vonatkozo torteneter61
es roviden bemutatom a balneo
tenlpia altalanos alkalmazasi sza
balyait.

2015. januar

Magl'arorszag gl'ogl'viz
nagl'hatalomnak szamit, mivel
rendkivul kedvez6 geotermi
kllS adottsagai vannak. Hasonlo
adottsagokkal Magyarorszagon
kivul a vilagon meg'5 orszag ren
delkezik:

Franciaorszag, Olaszorszag,
Japan, Izland es Uj-Zeland.

Magl'arorszagon 224-fele as
vanl'viz, 207 gl'ogyviz, 43 gyogy
fiird6, 5 gyogl'badang, 13 gl'ogl'
hell" 5-fele gyogl'iszap es egy
mofetta talalhato. Az orszag mai
teriiletenek 70-80%-an lelhet6k
fel 30 foknalmelegebb heviz-for
rasok es asvanyvizek.

A romaiak fiird6kultusza
Pannoniaban is felviragoztat
ta a fi.irdok. hasznalatat, mell'ek
egyszerre tobb celt szolgaltak
akkoriban: a tisztalkodas es a
gyogl'itas mellett kozkedvelt tar
sasagi helyek is voltaic Az, hog)'
a terulet termalvizekben gazdag,
Aquincum kelta eredetii nevebol
is kiti'tnik, mell'nek jelentese "bo
viz". A hazai majd ketezer eves
fUrd6kulturank egl'ik elso emleke
az Aquincul11ban feltart fi.ird6-es
vizvezetek, az llll. "aquaeductus':

Aquineum teriileten (a mai
Budapest III. keriileteben) ed
dig 19 romai korbol szarmazo
fi.irdot tariak fel. Mindegyikben
volt hideg fi.irdo (frigidarillm),
langyos flirdo (tepidarium),
meleg fUrdo (caldarium), 01
tozo (spodyterium), izzaszto
(sudotarium), pihenohelyek,
tornatermek, masszirozo termek
es szentely is. A romai fiird6k
nemcsak a fiirdozes oromet szol
galtak, hanem azokat gl'ogl'ftasra
is hasznaltak - ahogy ezt a gyo
gl'itas isteneinek, Aesclliapiusnak
es Hl'gieia-nak allitott szobrok is
tanusitjak.

A kes6bbi korokban a n)'u
gati es keleti fUrd6zesi szokasok
keveredtek Magyarorszagon. A
johannita lovagok a XII. szazad
elejen tobb k6rhazat epitettek Bu
dan, amelyek a mai Csaszar, Gel
lert es Lukacs flirdok forrasainak
kineset hasznositottak gl'ogl'itas
celjara. A Margit-sziget eszaki
csucsan talalhato kenes forrasok
ra egl' lepra korhaz epiilt az 1200
as evekben. Oriasi fellendiilest
hozott a magyar fiird6k szamara,
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Tisztelt Olvas6!

Regen sem volt maskepp - mondhatnank -, amikor a regi
ujsagainkat lapozgatva ugyanazok a kicsinysegek, ostoba
sagok, szerkeszt6i csipkel6desek es az 6szinte hebehurgya
sag jelenik, hasonl6keppen, mint a mai lapokban.

1947-ben Racz Lajos p6halmi gazda es politikus szer
keszteseben tJtjara indult a Filggetlen Kisgazda, F6ldmun
kas es Polgari Pan hetilapja, a K6r6smenti Parasztelet. Az
orszagos politikai esemenyek mel/eft gyakran helyi hfreket
es aktualis cikkeket k6z61tek az tJjsag hasabjain. F6 olva
s6k6re Gyoma, Endr6d, Hunya es a k6myez6 tanyavilagb61
kerOIt ki. A hetilap 1947. szeptember 20-ai szamab61 k6zlUnk
erdekes es f61eg megmosolyogtat6 hfreket, melyek az tJjsag
frasr61 es az tJjsagolvasas gyakorlati fontossagar61 sz6lnak.
Es persze egy ma is aktualis hir a -Hat ilyen is van? apr6
cikket.

Ezzel a megmosolyogtat6 hfrfolyammal kfvanok minden
kedves olvas6nknak Boldog Uj Evet!

"HfREK -Korosmenti ParasztE~let I. eVfolyam 25.
szam. Gyoma, 1947. szeptember 20. szombat

A zUjsag olvas6kr61, mog hogy mire val6 a kaszfny6
Lyo egeszseget es hasonlo Iyokat kfvc'mok, tovabba hogy

a mult heten mbgirtam a levelbm, oszt a Ibsz szerkeszt6
visza atta, hogy nem Ibsz a zujsag mbgcsinalva, hat igbn
mirogbe gyOttem, man csak azfr is, mer hijaba rrtam mog
amit rrtam.

Most ujbul mrrogbe gyOttem, amikor sz6tak, hogy irjak
egy masik levelet, mer kol a zujsag szamara. Mondok oszt,
nem asszony a zujsag, hogy ugrasson engom, de hogy oszt
elmondtak a zokokat, hat mognyugottam, oszt a mirgem is
elment, most man csak a,zolvas6kra haragszok nagyon, mer
nem veszik. A zen bolcsesegem pedig soknak nem artana,
mer nem szigybn a zokosabb embbrtul tanulni. Aki peg tUlem
nem tanul, az nem erre a velagra valo, mondok.

Mog osztan, orgonan jaccani nem mindonki tud, de
olvasnyi majnem. Igy oszt elhataroztam, hogy mog mosom
a zemberok fejit, ami a kaszrny6ba v6t.

Mondok a zemborbknek, olvasnak-i kentek zujsagot.
Aszondik, hogy igel1. Mondok, testvfrek kozt mennyit

k6tenek ra? Aszongyak s6mmit.
Hogy oszt valatok Oket, hat kiderOl, hogy a zUjsagot a

kaszfny6ba olvassak Ok, de pfzt azt nem adnak frte. M6g
mostam oszt a fejOket, hogy mondok.

Ezutan pedig mind6nki zujsagot vegyen, mer abbul,
ha egyet a felfalu kiolvas, nem II mbg a zujsag, m6g oszt
haszontalanabb hejre is dob a zemb6r pizt. Mingyan el6fi
zettek vagy tizen, oszt mingyc'm job kedvem kerekedett a
levelfrasho is. Man csak azer is, mer olvastam, hogy ezutan
a bir6k is fizetest kapnak. En pedig, akarki m6glassa, a le
szek, mer nem soka bfr6valasztas 16sz, azt is zujsagok irjak.

Hogy oszt hazafele ballagtunk a Durbincs sogorral, hat
aszondi ecc6rbusan.

En ezutan nem jarok a kaszinyoba, mer hogy el6fizetem
a zujsagra, oszt otthon olvashatom, b,m,a,f,

En oszt mbgmagyaraztam neki, hogy nem am Jar a
zemb6r a kaszinyoba, hogy a zujsagot olvasa, hanem hogy
a zaszonytul szabaduljon mog, mbg hogy ott a zitalmiris is.

Ez oszt anyira hatot ra, m6g oszt ram is, hogy
visszam6ntOnk a kasziny6ba, 6szve 6lelkezve, pedig nem
v6t muszaj. Haza fele m6net is 6szve votunk 6lelkezve, de
akkor man muszaj vat, melyhez hasonlo Iyokat kfvanok.

rrta: Ifju G6re Gabor sk.

Hat ilyen is van?

Fizetesenek csokkenteset kerte Vambery Rusztem
Magyarorszag washingtoni nagykovete es Bohm Vil
mos Magyarorszag stockholmi kovete. Fizetesuk csok
kenteset az orszag nehez helyzetere val6 hivatkozassal
kertek. Amikor a kedves olvas6 a fenti parsoros hfrt
olvassa, val6szfnUleg csodalkozva kerdezi onmagat61
az emberi nagyszeruseg lattan:-Hat i1yen is van?- es
mi a magunk reszerol csak annyit teszunk hozza:-Nagy
kar, hogy csak ketto!

MerlegeIOnk,. ,
es a merleg egyik serpeny6jeben ott allunk Mi sUlytalan

sagunkkal, a masik serpeny6ben az ezerfeju, szemu es fOl(j,
biralatra mindig kesz, - oh ir6k alma - a nyllvanossag, ..

J6ttOnk az ismeretlensegb61, hfrharang, t6mjenezes es
csodalatvaras nelkul es ha kell megyunk ep oly csendes
seggel, de el6bb merlegelunk es megallapitjuk-ki talaltatott
kbnnyunek,

... ha torgatjuk tiszaviragszeru eletOnk lapjait, ha nezzuk
az oldalakra frt sorokat, meg kell allapitani-ha elbizakodott
sagnak tUnnek is- hogy megtettOk, amit tOlunk vartak. Szere
nyen, fellengz6ssegt61 mentesen, tiszta lelekkel, becsOlete
sen erz6 magyar szivOnkkel vegeztOk munkankat...

Kaptunk elismerest es kaptunk gancsokat. KbszbnjOk
mind a kett6t.

Es most magunk melle vesszuk a merleg serpeny6jebe
azt az ot-hatszaz embert, aki hetr61-hetre megvette lapunkat
es megbillen a merleg nyelve, Pedig velOnk szemben ott all
Gyoma, Endr6d, Hunya es a k6rnyez6 tanyavilag nepe oria
si tbmegevel, de a mienknel nagyobb sulytalansaggal.

Mi kevesek alltunk es vartunk, hogy szellemi es anyagi
juttatasunk utan mikor j6nnek az emberek szeretet morzsa
ikkal es hangunkat er6sit6 fillereikkel nem MierettOnk, de 6n
magukert. Nem j6ttek!

Most ujb61 hivunk benneteket, azokat akiknek tOle hal
lasra, szeme latasra es szfve erzesre teremt6d6tt, hogy
egesz anjOk athatva a szebb j6v6varust61, k6zzenk alljanak,
kozzenk, akik a beteljesOles g6r6ngybs utjcH jarjuk.

K6sz6net azoknak, akik meliettOnk alltak es javunkra bil
lentettek a merleg nyelvet...

Mert a gyomai jaras nepenek tbbbsege megmeretett es
k6nnyunek talaltatott.

Egy nehezen meggyujtott mecses, mely a k6z6nseg utjat
lett volna hivatott bevilagrtani, hogy hitet kapjanak a j6v6be
nezeshez, kihunyoban van,

Kihunyasa Tirajtatok all ..."
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Tabori lap es versek FUlop Imre endrodi es es. Szabo Albert gyomai kisgazda hagyatekabol II.

FULOP Imre endrodi kisgazda versei

A Tyuk

Az udvaron kiall a tyuk kolkodaes
Gazdasszonykam ugye keme a tojas?
Kene bizony te ven eirmos mert draga
Csakhogy nagyon keves jon a konyhara.

Hanem megallj! Nem fogsz kapni vaesorat,
Ha te olyan szuken mered a lojast.
Majd meglalom ehes hassal hogy letszik
Tanuld meg hogy ki nem hasznos, - nem eszik!

FulOp Imre sic 1913.

Ajo gyermek

A j6 gyermel< mikor fbi kel
Mindjart szepen lelerdepel
Kezeeskeil osszeleszi
Kis imajal elvegezni

Napkozben mikor jalszik
Nem kiabal nem larmazik
Ha valaki jon hozzajuk
Ugy orulhel j6 mamajuk

Ha lalja hogy kis gyermeki
Szepen sz6tfogadnak neki
Es az ilyen j6 gyermekel
A j6 Islen is szereli

Fulop Imre sk. 1913.

Nagyapa nevnapjara

Kedves j6 nagyapam ludja mit almodlam?
Fonl a Mennyorszagba Jezuskanal voltam
Jalszollam is vele, s azl I<erdezle 16lem,
Mondjam esak mit kivan az en kiesi szivem.

En azl kertem tole mivel ugyis mama
Van az en nagyapam kedves nevenapja
Aldja meg nagyapat szeressen engem is
Mindnyajunkal fbldon s fenl az egel<ben is.

Fii/op Imre sk. 1913.

Szent Imrehez

Dieso elso magyar szentunk
Szep Iiliom szuz Szenl Imre
Nezz a magyar ifjusagra
III esdeklo gyermekidre.

Nezzed mi meg ill vandorlunk
Egi orok eelunk fele
Szivunknek leghobb vagyail
Leral<juk szenl keped ele.

Esdve kerunk segits minket
Hogyminl Te liszlan elhessunk
S az udvosseg fenyhonaba
Szerenesesen elerhessunk.

Fii/op Imre sic 1908. nov. 5.

Enek szent mise fiiloianlasro holottert
D. Mariat dicserie lelkunk

Mindenhato orok Isten, fog add ez aldozatunk,
Melyel Tlmar M6nik6erl, most Neked bemutalunk
~erve Teged, hogy lekinlsed eszent aldozat erdemet
Es az egek fenyfionaba vidd fOlleanyod lelket.

Harom eve m6r, hogy lesle sfr olebe tetetell
Melynelarva kis le6nya es hii ferie konnyeze1t
Most ill kernek esedezve irgalmass6g Isrene! ,
leanyod megtisztult lelkel, vedd magadhoz az Egbe!

Kondoros lanya 1921. Fulop Imre sk,

Tavol nyugvo katonaert
Dall. Nevedben...

Ki eletunk uljal mar akkor kinezled
Mikor meg nem ludluk azl sem mi az elel
Egy ifjuert kerunk ki Mes hazanl<ert
Szinlen messze lajon adla elelel

Messze lajon nyugszik s lalan sirhalmara
Nem gondol ott senki, az is olyan arva.
MinI illhon kel oreg banalos szuloje
Kiknek 0 lett volna a gondviseloje

Lapatinszki J6zsef hu fiadet1 (vagy mas
megfelela nev veenda) fogadd

Irgalmas Isteni.ink
ez aldozalunkal
Szenvedesi ulan
adj nyugalmal nel<i
Add hogy mel16 legyen
szenleidhez jutni

Edesanya esokja

Ebred a I<isgyermek hangos sir6 sz6val
Tepi ruhaeskail pieiny kaes6javal
Olyan sirasl esinal, hogy aki nem erti
Nincsen erzo szive, nines! - en mondom neki.

Meghallja az anyja lenger dolga kozben
Van ideje hogy meg ide is elerjen
Szerelellel sz61 a pid emberkehez
KedvesMes hangon mindenl osszel<erdez

Ki bantolla az en kiesi babukamal
Na hiszen megallj esak megkoljuk a labM
Megverjuk a deal amiert raja nezell
Ne Ie ne! Ne Ie ne! Szel hor<.ljon el leged!!

S meg ezeket mondja
hangja olyan edes,
Hogy az aki hallja oly oromet erez
Minlha hozza sz61na sajal edesanyja
kinek lalan mar reg gyopes a sirhantja ...

Kondoros tanya 1922. febr. 12. Edes
anyam halala napjanak elsa evfordul6jan

FulOp Imre sic

1914-1918 kiiziitt hiisi hahilt halt bajtarsainkerl
(ismeretlen magyar katona verse)

Zengo agyuk harangoztak Temetesi Zsoltart
Hii bajt6rsak honi foldbol raktak folen~ ollar!
Szentelt foldnek nema holma (sendes Agya Testiinknek
Kivirul meg tesliink halma
Draga porunk konnylol azik.

Piros verunk hideg gyongye uj lavaszt hoz tinektek,
Dkso oseink is szenvedlek es ellek
~I sfrunkt61 hait viraga jobb eletnek szebb hainola,
Es mi nyugszunk beken iIlen, idegen foldben,
Meg61d, meg61d aJo Isten!

KarncscJllyi tabori postai iidvazlet 1916
"Boldog llj evet kflJnll a messzi lal/olMl1l sze

reta testver es s6gor Albert" Om: G. Kovacs fn
lias II I'llIlk mely tiszlelettel Gyomll Bekes megye
Mirh6 IItcza 537. sz. Cs. SZIlb6 Albert szakllszve
zeta M. kir 4/5. nepfelk. gy. zszlj. 2. sz.

Tovabbi kepek a Fot6albumban,
a 17. oldalon

Kozreadja: es. Szab6 Istvan
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eloszor mindig halM adni
mert bolcsesseg van rendeleseidben
ha sokszor nagyon eIrejtellen is

7. -- angyal sz6U hozza -
IMt 1, 20)

ugy imadkozni mint J6zsef
ugy konyorogni tehozzad

es olyan esondesnek is lenni
mint a

hogy a Hangot
ne tevesszem ossze a maga meval

miesoda bizalolll
110gy Isten kezedre bizza magM
egeszen vedlelenul

miesoda megerdemelt bizalom
kezedre bizolll magamat en is

9". -- jaszolba fekteUe -
ILk 2., 7)

11. -- dicsoseg -
ILk 2,14)

milyen kiesi vagyok a esil/agok alat!
mennyire kiesi

s mily nagyra vetiti ki arnyekomat
a pasztortUz lobog6 fenye

kavet mint a Mult .
hogy aZlltan
belesimuljon a felnovekvo ejszakaba
mely Moleli a Fo/det
mint a te irgalmassagod

10. -- pasztoroJ< virrasztottak -
(Lk 2,8)

ki olyan mint Te
nagy hatalmu Isten
kinek jMekszere a Nap
sa esil/agok
mint gyermekeink forg6 bug6esigai

diesosegedet eneklem en is onkent
szentnek mondalak es esodalatosnak
j6rrak es irgalmasnak mindorokke

elamlilok tokeletes lulajdonsagaidon
melyek nem egymasmellelliek
mint a mieink
hanem dzonosak egymassal

kival tkeppen szen tsegedet nem ertem
ez a te legsajatosabb birtoklasod
ez valami olyan
melyre hasonlatot sem tudunk a Foldon

szcnt vagy
szent vagy

. szent vagy
szivesen mondom neked mar most
az eljovendo elet eneket

8. -- nem kaptak helyet -
(Lk 2,7)

3. -- Isten elkiHdte (jabor angyalt --
ILk 1, 26) soW es szennyes a barlang

akar a Fold
mit megva!tani jollel

nines otthonod
nines semmid

de van ~desanyad

de van Edesanyad

4. -- legyen -
(Lk 1,38)

vajon hajnalban tortent
es elobb hogy
forgallad volna lenn az udvaNegen
a kezimalmot

vagy mar jott az este
vak szurkesege
es a jelzo-esillag felWnt az egen

a nehdny sz6
mi rank maradt a perero!
maganyt jelez

egy ferohelynyi esend
hal/galla szived roppant dobbanasilt

Megtestesu!t

boldog vagy Mar~a

mert hillel az Vrnak
a folWlen hatalomnak
es nem szodtollad be at
emberi gondolatok koze

boldog vagy Maria
mert hillel az Orok Szeretetnek
es engedted
hogy rajtad keresztol
magahoz olelje az egesz vilagot

nez!ek Istensz0lC5
ahogy magadban a Titkot imadod

figyelem esondessegedet
a kozelseg amulatat
i! hihetetlen elfogad6 hite!

nezlek IstenszulO
nezem a Haromsag oromet ben ned

5. -- Erzsebet felkialtott -
ILk 1,42)

eloszor mindig aldast mondani
eloszor mindig halM adni
es esak aZlitan megkerdezni
mi a szandekod Vram
mit akarsz azzal

minek ugy 6ti.iltem
mit aKarsz azzal

ami annyira faj
eloszor mindig aldast mondani

6. -- J6zsef tepelodott -
(Mt1,20)

Elosz6

Villl Isten.
Van egy teremtest kezdo Hatalom,

aki nevemet kimondta idot!ensege me
Iyen, es megalkotta szamomra az idot,
hogy megformaltassam a let sodraban, a
tONenyszerusegek es nem-toNenyszenise
pek kozott.
-' a az, akj, akart engem, szemely sze
rint engem; 0 az, aId sorsom Fole hajol: a
l)1i Atyank, - akinek arean ugyanakkor az
Edesanya vonasait is megtalalom.

Nem ismerem ot, de hozzatartozom,
mint virag hozzatartozik gyokerehez, vagy
fahoz a gyonge level, belole hajtoll ki
lelem a lnaga bonyolu!tsagaban, belole,
aki tokeletesen egyszeru,

Az imadsag: szivunk felemelese Iste
nunkhoz. A viragos szovak kel/ektara nem
szukseges. A feleme!es a lenyeg, s ez tor
tenhet teljesen hangta/anul is.

1. -- nem latta soha senki -
Un 1,18)

2. -- tulajdonaba jott -
IJn1,11)

Isten
ha nevedet mondom
(sak annyit tudok
hogya I<imondhatatlant ertem alalla
aki Val6sag
de Tilok
minI maga a let

ki volna hozzam kozelebb mint Te
es ki volna tOled messzebb mint en
a dolqok

alilik kozot! elek
betoltenek es lefoglalnok engem
Te mindent beto!tesz
megis
fl'8get1en maradsz mindenektol

ismertesd meg velem magadat
azzal az ismerellel
mit nem adhat meg az emberi sz6
azzal a te Szavaddal
me!ynek ninesen szuksege hangra

Te j611akatod a Teged ehezoket
es megitatod a Teged szomjaz6kat
de vajon ehezlek-e igazan
de vajon szomjazlak-e igazan
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XIII. SEGiTSUNK. A RAsZORULO GYERMEKEKEN

A belfell)'erifialalok Kiss Mlirloll pleblillos/lkkal

Az Elet Masokert Egyesulet 2014. december 20-an duo 14 6rakor
rendezte meg a"XIII. Segitsunk a raszorul6 gyermekeken" elnevezesu
j6tekonysagi unnepseget.

Ebben az evben a korabbi evektol elteroen az Endr6di Nephazban
tartottuk meg az adakozasi rendezvenyunket.

Ennek kereteben 25 olyan gyomaendr6di csaladot ajandekoz
tunk meg, ahol tart6san beteg gyermeket nevelnek.

Meghfvtuk a belfenyeri (hatMon tuli) arvahaz kis lak6it is, hogy
egyuttkeszuljunk lelekben a karacsonyra.

Kul6n65 jelentosege, hogy gyomai es endr6di t6rtenelmi egyha
zak is kepviseltettl~k magukat.

A szervezesben segftsegemre voltak a Szent Laszl6 Zarandoklat
szervez6i, valamint a Gyomaendr6di Kallai Ferenc Nepf6iskola Alapft
vanyelnoke.

Peldaertekunek tartom, hogy az elm(i1t tobb mint egy evtized
alatt ilyen osszefogast nem tanusitott a varos.

Gyujt6ttUnk edesseget, lart6s elelmiszert, jatekot, melyet az em
berek rendkfvUl j6 szfvvel ajanlottak fel.

A megnyit6 utan Czank Gabor plebanos ur, Fulop M6nika evan
gelikus lelkeszn6, valamint Dr. Denes Zoltan kanonok, egyetemi ta
nar kosz6nt6tte a megjelenteket, es a karacsonyhoz kapcsol6d6an
mondtak el gondolataikat.

Kiss Marton belfenyeri plebanos bemutatta az arvahazb61 erke
zett gyermekeket, es nehany mondattal ismertette az eletk6rulme
nyeiket.

A Szent Gellert Gimnazium tanul6i karacsonyi musorral ajande
koztak meg a gyermekeket.

A jelenlev6 egyhazi szemelyisegek az ajandekba kapott gyertyat
meggyujtottak, mikozben az ismert karacsonyi enekek hangzottak el.

Bukva Marti a beteg gyermekek 6r6mer61 es banatar61 mondott
el egy gy6ny6ru verset.

Ezt k6vet6en egy edesanya, Fulopne Kiss Erzsebet szinten koszo
netet fejezte ki az adomanyoz6knak, a szervez6knek, a segft6knek.

Az unnepseg fenypontja k6vetkezett: az ajandekok atadasa, me
Iyet minden gyermek es hozzatartoz6 oromt61 megillet6dve foga
dott.

Minden evben a himnuszok egyOttes eneklesevel zarjuk ezt az
egyedulall6 kezdemenyezest.

Kulon kosz6netet mondok Ivanyi Laszl6 hunyai plebanos urnak,
aki a kezdeti nehezsegek ellenere is biztatott, hogy ezt a hagyomanyt
nem kellene megszakftani.

A biztatasokat (Dr. Szonda Istvan, Dr. Denes Zoltan) bizonyftottak
a csillog6 gyermekszemek, illetve a meghat6dottsag konnyei.

1<6sz6netem fejezem ki az adomanyoz6knak, a segft6knek, va/a
mint a megjelent kozjogi melt6sagoknak.

"Egyaj6ndek eppen annyit er,
amennyi szeretettel kiv6lasztott6k"

Thyde Monnier

Egeszseget, bekesseget kivanok az uj esztendoben.
Gyomaendr6d, 2014. december h6

Vaszk6 Sandorne
eln6k

ADOMANYOz6K

Vanyolo5 Bela es csaladjd
Hunya Elek es csaladja
Dr. Dob6 Katalin
Ivanyi Lajos es csaladja
Balog Peter es csaladja
Binges Vince es csaladja
Szab61ncene
Papp Istvan es csaladja
Hanyecz Vencelne
Farkas Rezs6ne
Dr. Palya J6zsef es felesege
Dr. Giricz Katalin
Ivanyi Laszl6
Dr. Csorba Csaba
Varga Matyas
T6tkaep Kft.
Si ker I<ft.
Rostelyos Husbolt (Nagy Laszl6)
T6th Ferenc es csaladja

SEGfTOK

Szonda Istvan es csaladja
Ivanyi Lajosne
Malatinszky Zita es ferje
Varga Zo/tan
Varga Anita
Iii. Varga Zoltan
Ful6p Peter

Dr. Szonda Istvan es csaladja
Uhrin Emese (Papirbolt)
K6nya Istvan es csaladja / K6nya

Zoldseges/
Varfi Andras
Galambos Enik6 es csaladja
Hegedus J6zsef es csaladja
Czin6 Erika es csaladja
Izs6ne Gecsei Edit
Nagy-Kulik Zsuzsa es csaladja
Papai Zsuzsanna es csaladja
Vaszk6 Katalin
Katolikus Karitasz
Gyomai es Endr6di Katolikus

Egyhazkozseg tagjai
Szent Gellert Altalanos Iskola
Szent Gellert Gimnazium
Oszikek Id6sek Otthona lak6i es

dolgoz6i
Nevtelen adakoz6k

Gyurcsan Gy6rgy
Szent Gellert Gimnazium tanul6i
Sz6ke J6zsef
Pocsaji Margit
Vargane Foldvari Krisztina
Timarne R6zsika
Molnar Borbala
Es sok nevtelen segft6
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A labdarug6k oszi szezonjanak
ertt~kelese

A Gyomaendr6d FC elnoksege a
. '..' 2014-2015. evi labdarug6-bajnoksagban

a feln6tt esapat szamara eelkent a Megyei
I. osztaly megtartasat Wzte ki. A jatekosal
lomanyba·n jelent6s valtozas kovetkezett
be, tobben abbahagytak az aktrv palya
futast, ill. eligazoltak a esapatt61. A hazai

~ jatekosok hianya miatt videkr61 kellett
igazolni. tobb fiatal labdarug6 erkezett
als6bb osztalyb61 a esapathoz. Tovabbra
is gondot okoz a hazai jatekosok hianya.
Az evadot ismet uj edz6vel kezdWk, az·
el6z6 evi trener, Argyelan Janos Korosla
danyba szerz6dett, ezert Mazan Zoltan
vette at a esapat iranyftasat. A bajnoksag

augusztus 9-en indult. tizenhat esapat reszvetelevel.
A bajnoksag 6szi szezonjara a felkeszLiles alatt a legnagyobb feladat

az ujonnan erkezett jatekosok beillesztese volt a esapatszerkezetbe.
Megfiatalodott esapatunkt61 azt vartuk, hogy az erkezett fiatal jateko
sok rovid id6n belUI beilleszkednek a esapatba, megslOkjak az els6 osz
taly legkoret es hasznos tagjai lesznek a Gyomaendr6di FC labdarug6
esapatanak. Sajnos a esapat nem mindig tudott feln6ni a feladathoz,
sokslOr esak kis kUlonbseggel maradtak alul, hianyzott a rutin, a tapasz
talat. A szezon kozepen volt egy egyh6napos j6 szeria, de mindez ke
vesnek bizonyult ahhoz, hogy eredmenyes felevet zarjon az·egyesUlet.
A tervezett bajnoki pontQRnak alig tobb mint felet sikerUlt begyujteni,
ez viszont kevesnek bizonyuh a kozepmez6nybe kerUIl~shez.

Az elert 6r~dmeny palya valaszt6kent:
Gyomaendr6di FC 7 merk. 3 gy6z. 2 dont. 2 ver. 11 pont
Az elert eredmeny vendegkent:
Gyomaendr6di FC 8 merk. 0 gy6z. 1 dont. 7 ver. 1 pont

Az elert eredmeny osszesitve:
15. Gyomaendrodi FC 15 merk. 3 gy6z. 3 dont. 9 ver. 18-37 12 pont

fiatal korban sem szamit a tarsak iranti elkotelezettseg, a esapat iranti
szeretet, az egyesUlet iranti huseg, a yaros iranti vonzalom. Ha fiatalja
ink is mind tobben igy gondolkodnak; rovid id6n belUI nehez helyzetbe
kerUI Gyomaendr6don a labdarugas.

Az egesz szezont igazi kapus nelkUI jatszotta vegig a esapat, sok
gonddal es problemaval, letszamhiannyal, mindez sajnos huen tUkro
z6dik az egesz 6szi szereplesen. Remelhet6leg lesz a fiatalokban annyi
kitartas, hogy beesUletesen vegigjatsszak a tavaszi merkezeseket, meg
ha az eredmenyek nem is fognakjavulni.

Az U-17 korosztalyu esapat 6szi szereplese:

Utanp6tlas esapatunk Pelyva Mikl6ssal kezdte a felkeszUlest az
ujabb bajnoki eyre. Most sem volt konnyu feladata, hiszen ezt a korosz
talyt evr61 evre ujja kell szervezni, nem volt ez maskent ezen a nyaron
sem. Korosztalyukban fiatal az allomany, ossze kellett slOkniuk, a tavasz
talan sikeresebb lehet a szamukra.

Harom terUleti esoportban 8-8 esapat meri ossze tudasat hetr61 het
reo Sajnos a bajnoksag vegen a kedvez6tlen id6jaras miatt tobb merk6
zes is elmaradt, amelyeket majd tavasszal kell p6tolni.

8. Gyomaendr6di Fe 9 merk. 1 gy6z. 1 dent. 7 ver. 9-48 4 pont

Az U-16 korosztalyu futballcsapat 6szi szereplese:

Ez a korosztaly ebben a bajnoki evben indult. MufUves kispalyan
(40x20 m) zajlanak a merk6zesek negy esapat reszvetelevel, kormerk6
zesek formajaban 6sszel-tavasszal, harom-harom alkalommal. Nehezen
slOkott hozza esapatunk a mufUhoz, a harmadik tornara aztan ·magara
talalt, mindharom merk6zeset megnyerte. Sajnos minden tornara Me
z6berenybe kell utazni, hiszen Gyomaendr6dnek nines mufUves sport
palyaja, kezilabda meretben.

4. Gyomaendr6di FC 9 merk. 3 gy6z. 1 dont. 5 ver. 20-24 10
pont

Az elnokseg megkoszoni a esapatok tagjainak es edz6inek az egesz
eves hozzaallast, a szurkol6ink biztatasat, valamint tamogat6ink segit
seget, akik aldoztak a gyomaendr6di labdarugasert.

FUlop Zoltan

Benke Maria versei

A het hazai merk6zes eredmenye elfogadhat6nak mondhat6, itt is
a rutintalansagra foghat6 talan, hogy nem sikerUlt jobbra az osszkep.
A dontetlen merk6zeseken kis odafigyelessel jobb eredmenyt lehetett
volna elerni. A vesztes merk6zeseken sajnos meg eselyUnk sem volt a
pontszerzesre. A gy6ztes merk6zeseken helyenkent j61 es tetszet6sen
jatszott a esapat. sajnos ezt a format nem tudtak alland6sitani.

. A nyolc idegenbeli merk6zesen sajnos mindossze egy pontot sike-
rUlt begyujteni, ami dont6en kozrejatszott a sikertelen 6szi szereples
ben.

Osszegzeskent az oszr61 elmondhat6, hogy tiatal esapatunkban
a nehany id6sebb, rutinos jatekos nem tudta a nehez helyzeteken at
segiteni a tarsakat. nem tudott olyan lokest adni, ami jobb eredmenyt
hozott volna. A fiatalok nehezen slOktak meg az els6 osztaly legkoret,
jatekritmusat, igy elmaradt a esapat a vart eredmenyt61. Nehez tavasz
ele nez a esapat, de nem remenytelen meg a helyzet. A teli szUnetben
mindenkinek el kell gondolkodni alOn, hogy miben tud a esapat hasz
nara lenni az eredmenyes tavasz erdekeben. A kitUzott eel eleresehez a
telen es tavasszal nagyon kemenyen meg kell dolgozni, egy j6 teli fel
keszUles utan ez azonban nem lesz elerhetetlen. Ehhez a esapaton belUI
osszefogasra es j6 szereplesre lesz szUkseg.

Az i6usagi U-20 esapat 6szi szereplese:

Az oszi eredmeny osszesitve:
16. Gyomaendrodi FC 15 merk. 1 gy6z. 1 dont. 13 ver. 10-81

4 pont

Ifjusagi, U-20 esapatunk Pelyva Mikl6s edz6~el kezdte a felkeszUlest
a szelOnra. Sajnos az utanp6tlas esapatunkra is jellemz6 lett, hogy ja
tekosaink videki esapatokba igazoitak, elhagytak nevel6 egyesUleWket.
Hova is tUnt a klubhuseg, az elhivatottsag, a sport iranti szeretet??? Mar

Csodas nap...

Szella simogatja arcom.
A napsugar pajkos fenye hull ram,
orvendezek, e csodas napon
vegre tavaszias ida var. ..

Itt van, erzem, iIIatos a leg.
Elboru\' h6pelyhek hullnak meg.
Nem szamit, elvezem, a januart
a napnak letet, s ezt a fenyart ...

Atjarja lelkem e szepseg.
kibujt kertemben egy kekseg
egy picinyke virag, ebredez.
lelkemben szepseg eJedez'...

Vecses, 2014. december 8.

Lelekhid...

Ulektallelekig
tart ez a hid.
Hozzad vezet,
olelesre hiv.
A lelek a testiinkben
erez, hiktet.
Amit tesziink, gondoJunk,
lelki tarsunkt61 fiigghet ...
Mint a nap, a hold,
es a csillagok,
az liniverzum, egbolt
lelkeink is nagyok.
Aterezziik a masil<
oromet, banatat,
egyiitt erziink vele
nem varunk csodat ...
Vele oriiliink, sirunk,
hisz' 6 a lelki tarsunk.
A Jelekhid hozza
visz, es mi erre vagyunk ...

Vecses, 2014. december 1.
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Benke Maria

A mama elerte a kis
6rtatlant, leszedte kenyer
morzs6t es vizet adott neki,
es egy dobozba helyezte
az udvaron egy szelvedett
helyen, ha a csal6dja ke
resi, hogy megtala/ja.

Masnap reggel koran
ment, megnezni az 0 kis
vedencet, hogy hogy van
vele.

Az ido komorra valto
lOH, t6bb fokot is esett a
homerseklet, eros szel fUjt, es eleredt az eso is,

Szurke volt az egesz t6j, komor es borzongat6.
A kis verebfi6ka nem volt a dobozban, mama remul

ten keresgelni kezdte, majd egyszer csak a fOgebokor
alatt 16Ha meg, borig 6zva a kis tollkezdemenyei, hiszen
meg felig pihes volt, nem fejlod6tt ki a tollazata, mely
megvedhetne a zord idojarast61.

- No, te szegeny kis 6lOtt verebem, gyere gyorsan,
beviszlek, megt6r6lgetlek, megetetlek, nehogy bajod
essen - mondta neki a mama agg6dva.

Amint a fUgebokor fele k6zeledett, a szomszed kan
dur macsk6ja is lapos kusz6sban osont a bokor fele"
nyalta a sz6jat es ny6vogott.,.

Mama gyorsan a seprOert nyult, fenyegetoen a
macska fele emelte a magasba, az hirtelen megtor
pant, csal6doHan abbahagy1'a a nyavog6st, gondol
to, itt mar nem lesz reggeli a kis vereb pal6nt6b61.

Mama f6lszedte, az szegeny remegett, csipogott. La
gyan megt6r61gette egy puha ruhaval, bevitte az elo
szob6ba dobozost61, pici magvakat, kenyermorzs6t sz6rt
ele, egy kis edenybe vize1' es becezgette, dedelgette.

- Ne felj kicsi szentem, felnevellek, ha m6r igy elsza
kadt61 a csaladodt61,

Tavasszal megl6tod, visszatal61tok egym6shoz,
A kis vereb csipogott, majd miut6n evett-ivott, meg

szaradt, alomba meruit.
Napok 6ta igy ment a kisvereb 6pol6sa, egyszer

csak nem akart enni-inni, es csak gubbasztott a doboz
sarkaban.

Mama tanacstaianul kerdezte a parj6t, hogy szerin
te, mi baja lehet.

Nem tudtak, mit tehetnenek, igy hat egy hirtelen 6t
lettel kivittek a kertbe.

Mar nem volt esos az ido, a nap is kibujt egy kicsit, es
v6r1'ak, mi fog t6rtenni, ,,

Egyszer sok vereb csivitelt a doboz k6rul,
Mama nagyon meg6rult, mondta is:
- Picikem, elj6tt a csaladod erted, most m6r nem lesz

semmi baj.
A kisvereb felelenkult, csipogott es pr6b61gatta kicsi

szarnyaiL majd a mama kirakta a doboz melle es tavol
r61 figyelte az esemenyeket, ,.

Egyszer csak a leghangosabb vereb addig csivitelt,
sz610ngatta, mig felbatorodott es felrebbent a di6fa
als6 6gara a kicsi.

Az egesz verebcsapat tanitgatta repulni, es neh6ny
nap ut6n eltOntek, egy vereb sem maradt a kertOnk
ben, Mire az igazi tel beallt, m6r biztons6gban a csa
ladjaval repdeshetett a szegeny kicsi vereb.

Mama boldog volt, hogy segithetett e kis j6sz6gnak,
hiszen segiteni j6, legyen az ember, 611at, mad6r, vagy
barmi, ami elo .. ,

Mes . k, vel'sek...---..;..........-- -

A kis vereb...

Elhuz6dott a szep tavaszias osz. A tavaszi vir6gok ujra
szirmot bontottak, a f6k rugyezni kezdtek, a kismadarak
ismet feszket, toj6st raktak es kikeltettek a fi6k6ikat.

Az emberek csodalkozva szemleltek az enyhe idoja
r6st, 6rultek is neki, meg tartottak is tOle ... leven a mon
das, hogy "nem eszi meg a kutya a telet... " Mar de
cember eleje volt, es szep napsut6tte szelid osz honolt
a kerteken ...

A papa a kert asasahoz kezdett, a komposzt616t is
megbontotta, tragyazta a f6ldet, es j6kedvOen dol
gozgatott, A mama szedegette a di6fa leveleit, hordta
egy halomba, j61 esett kinn tevekenyl<edni az enyhe
idoj6r6sban,

Bek6sz6nt a keritesen a szomszed, Beszedbe ele
gyedtek, es mindketten azon morfondiroztak, hogy
ilyen enyhe oszut6t, telelot meg nem eltek meg, vagy
csak nem emlekeznek ra ... Azt mondja a szomszed:

- Hat en bizony kiegyeznek ezzel az idovel m6rciusig,
azut6n meg legyen jobb, vagyis, iden maradjon el a
tel. ..

A papa is helyeselt, hogy az biz' j6 volna, b6r a sok
kartevot, ha nem puszHtja el a hideg tel, akkor tavasszal
leszunk bajban, ,,

Az is igaz.
Megsz61alt a mama is.
- Latom, ti j61 elrendeznetek a vil6g sor6t, beallitan6

tok az idoj6r6st, hogy mindig enyhe ido legyen ... Nem
mondom, en sem haragudnek erte, de hat a termeszet
rendje az, hogy harom havonta v61takoznak az evsza
kok.

Igen, bizony gyermekkorunkban napra 6r6t lehetett
volna igazitani az evszakokhoz, Mara m6r ez is megv61
tozott, mint k6rul6ttunk minden.

Ezen meg egy ideig mel6ztak, majd mindenki foly
tatta a munkajat,

Mama, amint a zs6kba rakosgatta a hullott falevele
ket, csipogasra lett figyelmes.

Kereste, hogy honnan j6n, majd a hang ir6nyaba
ment, es megpillantott egy kis verebet, ami ketsegbe
esve csipogott, Biztosan ehes volt, elszakadt a mam6
jat61, vagy ki tUdja ...

Mama nagyon megsajnalta, es hozta a letr6t, hogy
felm6sslOn hozz6, az eresz 016. Papa azonnal agg6dni
kezdett, hogy leesik, abbahagyta az 6s6st, es ment se
giteni.

- Hat te meg, mit mOvelsz itt a letr6val? - kerdezte,
- Mit, mit - dohogott a mama - megmentek egy sze-

geny kicsi verebet.
- No hiszen, miert, mi t6rtent vele?
- Elszakad a csal6dj6t61 - mondta agg6dva a

mama.
Mindketten j6 emberek voltak, feltettek, hogy sze

genyt a macska levadassza, ezt nem akarhattak,.,
Kerestek a kismadarakat a kop6r fakon, de egyet sem
16ttak, neha egy-egy rig6, vadgalamb lesz611t, de a ve
rebek eltOntek, hogy hov6, az rejtely volt sz6mukra,
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Majkremes burgonya

Egyforma burgonyakat hejaban fOzzunk meg. Meghamozzuk, felbevagjuk es kis
kanallal a kbzepet kivajjuk. A kivajt burgonyat elkeverjuk majkremmel, ket egesz
tojassal, petrezselyemmel. fzles szerinti sova!. Ezzel megtbltjuk a kivajt burgo
nyakat, kikent tUzallo taiba tesszuk, tejfbllel meglocsoljuk es sutoben atsutjUk.
Talalas elbtt egy-egy kis petrezselyem diszt szurunk bele.

Seidl Ambrus

TUZIFA
bukk, tolgy, akilc, akacfaoszlop

METAL STOP
., KEREKPAR ES

SZERELVENY UZLET
Kerekpar forgalmazo markabolt es szerviz

- Tornado elektromos kerekparok,
- gazkesziilekek, kazanok, radiatorok,

- csavek, szerelvenyek. ~
- hiitoszekrenyek, fagyaszt6ladak, ll1osogepek,
- haztartasi kisgepek, sz6rakoztato elektronika,
- szegek, csavarok. zarak, lakatok,
- fi.irdob1dak, lllosd6k, csaptelepek, moso~atok .
- JuliustoI kedvezo aron ZARTSZELVENYEK, -

TERHAL6K, Es6cSATORNAK is kaphatok!

GYOMAENOR60, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386-909
Hilel/e/zefoseg! lVIinrien kerekpilr/zoz erfekes ajilnrlekot arlllllk!

ORE Z"oF
deszkak, aSB lapok, lecek, kerfteslecek, pal16k,

szeg61ecek, gerendilk, lamberia

Hdz oz jon a fodrdsz!
Szeretettel varom minden kedves regi es uj

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

Igeny szerint h6zhoz is megyek! Hetvegeken is!

L6tk6czkLne Erdos Mogdojna
GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

Minden feliileten
otthon vagyunk!
VaIIaljuk Iakasanak teljes korii
felujitasat, elkepzelesei szerint!

MUI/kriink gnrancifllisnk,
kivitelezesel/ek a legfobb

szelllpontjn a leheto
legjobb minoseg elerese a legmegfizethetobb aron!

szamitogep kezel or anfol am
Decemberhen ,'Ii~bb tallfoly~m.

ThlTER NyelvstUrl.io, 5500 Gyolllnendl'od, KossntJllI.1S.

!,edd-prntek 15.00-13,00

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

PROFILJAINK:

festes, mazol<is, t<lpetazas
- hom!okzatszigeteles, hoszigetelo rendszerek

gipszkarton f~dak, almennyezetek, elotetfalak, boJtivek
rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok
laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
fiirdok, kOI1\I1,\k bllrko1<\sa, komllves mllnkak

- tet6terek be~p,tese, sZigetelese
nyilaszarok, ajtok, ablakok csereje
bontas, sitt elszallitas
vizes faJak szi~etelese

- hazak kiils6 homlokzatanak szigetelese, szinezese
hidegburkoh\s (csempe, jaroJap, marvany, granit Jerakasa,
ill. tegla lerakasa)
melegburkolas (PVC, linoleum, szaJagparketta, laminall
parketta,
padloszonyeg, dekorpanel rakasa es fektetesel
allvanyozas, <illv<\nyok berheadasa (guruI6s, homlokzal"i)

LATK6cZKI LAsZL6. Telefon: 06170/3f> 1-4227

,elYtanlo ok szepcem e Cil
Angol ujrakezdo 40 ora, 10 het
Alapfoku nyelwizsga felkeszito

T~llfo\)'iIJ)lOk id6pontj~: Ilo,'elllber 10. - j~nu;\r 30.
Or.1uij: 500 - 850 Fllelszaml61 lUggorll.

.-1..,nldilSorl njovorl" program befejez6rlo(1, iH!flJelle5

nyelvlm!/o[!Jn11lo!: (CD <"i.'or,' Hem u,dHlno.l,.

. : .'1 ,~: I :JL'OJ
NyaVSTlIDl0

•fNTE
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AKIK AZ OROKKEVALOSAGBA KOLTOZTEK

BALINT TIVADARNE HEGEDUS UHRIN BELA gyomaendr6di lakos, 84
MAGDOLNA gyomaendr6di lakos, elete- eves koraban varatlanul eltavolOtt szeret6

.. 1teH. m4bea4 et 1m. ~ ~e<~ it«ek:
";fidta J-~~. at.H44. We4.
Ok «t "uvtad«ak ~(ib<4~ "<4.
~t.1Je't ~ ,~ a !d9~."

(P~ tJtpda)

Hirndlisllllkbnll csnk nzokr61 ell1lekeziillk
Ineg, nkikllek kozlesehez n hozzatartoz6k hozuI
jlirllitak!

nek 74-dik eveben az egyhaz szentsegeivel
megerositve, visszaadta lelket teremtoje
nek. GyaslOljak csal<idtagjai a rokonok es
ismerosok. Isten orkbdjbn pihenese felett.

BANFI GYULANE MESzAROS
MAGDOLNA gyomaendr6di lakos, elete
nek 74-dik eveben, 2014. november 27-en
hazatert a Menyei Atyahoz. Gyaszoljak csa
lcidtagjai, rokonok es ismerosbk. Pihenese
legyen csendes, emleke aldott.

HORNOK LAJOSNE HORNOK MA
RlA gyomaendr6di lakos, 103 eves kora
ban, az Egyhaz szentsegeivel meger6sitve,
visszaadta lelket Teremtojenek. GyaslOljak
csaladtagjai rokonok es ismerosbk. Pihene
se legyen csendes, emleke aldott.

SZELEI BALINT gyomaendr6di lakos,
december 2-an, 94 eves koraban tavozott
szerettei koreb61. GyaslOljak a csaladtagok,
rokonok es ismer6sbk. Isten fogadja lelket
az orbk hazaba.

TANKO ANDRAsNE SZABO IRMA
gyomaendr6di lakos, 89 eves koraban de
cember 19-en az Egyhaz szentsegeivel
meger6sitve, tavolOtt szerettei koreb61.
GyaslOljak csaladtagjai rokonok es isme
r6sok. Pihenese legyen csendes emleke
aidott.

csaladja kbreb61. GyaslOlja felesege gyer
meke es csaladtagjai. Isten adjon le.lkenek
brbk boldogsagot.

Ede.sanyank, RICSEI BALAzSNE
SZABO EMMA november 19-en 88 eves
koraban meghalt Budapesten. December
13-an temettUk keresenek, megfelel6
en Budapesten a Fiumei Uti Emlekkert
sz6r6parce11<ijaba.

Bekesseg halo poraikoll.
fog~dja be 6ket <17. Dr
az 0 orszagaba.
Az Orok Vihigossag
ragyogjoll felettiik!

Az endr6di katoliklls temet6k takari
tasat, karbantartas<it tamogathatjak ado
manyok felajanlasaval:

Keszpenzbefizetes az endr6di pleb,ini
an hivatali id6ben (munkanapokon 8-12),
vagy az Endr6di Szent Imre Egyhazkbzse
gert Kbzhasznll Alapitvany szamlajara be
fizetessel vagy atutalassal. Szamlaszamunk:
53200015-10003231 Endr6d es Videke Ta
karekszbvetkezet. '

Az endr6di es a hunyai templomban,
a katolikus szertartas szerint eltemetett
halottakrol 40 eyre visszamen6leg, nev
szerint megemlekeziink halalozasi evfor
dul6jllk napjan.

Szep es iidvbs lenne, ha a gyaszol6
csalad, egy even beWI havonta, egy even
lUI evente szentmiset ajanlana fel elhunyt
szeretteikert.

/ P r (
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Korabeli fenykepek a
"Tabori lap es versek Fiilop Imre endrodi es Cs.

Szabo Albert gyomai kisgazda hagyatekabol II. » c.
cikkiinkhoz

(Gyoma neprajza, 11. olda!, Cs. Szabo Istvan)

jobb felso kep: 147. sz. Albaniai front 1915. nyillal jelblt (jobbrol
a 2. katana Cs. Szabo Albert nagyapam

Kef als6 kep: Beres Elek honv. sirhantjat alljak korUI gyomai es
mez6berenyi bajtarsai. A sirhant fejenellegenykori pajtasa Cs. Sza
b6 Albert nagyapam
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Mese/tlillk nz nllgynlokr61 (IZ nllg)'nlok kozoft A lI)'olcndikosok znr6 kepe

A IJetlehclI/es jritekot n hntodikosok ndtnk elo Nng)' 1'011 n I'nlnszlek n kurncsollyi I'nsnrbnll

A decemberi hetek iskoli'lnkban is az adventi keszul6des han
gulataban teltek. A karacsonyi unnepkart iskolai szintU projekt
kereteben dolgoztak fel a tanul6k. A hetedik evfolyam feladata
volt a programok szervezese, a feladatok kiosztasa, ertekelese.
Minden het kazas gyertyagyujtassal kezd6datt, es itt kaptak
meg a legjobban teljesft6 osztalyok a finom jutalom tortakat.
Volt bolhapiac is, itt hasznalt kanyvek, CD-k, jatekok csereltek
gazdM.

A szul6k karacsonyi vasart szerveztek, ahol finom suteme
nyeket, karacsonyi dfszeket lehetett kapni.

Az olvas6teremben ezuttal angyalokb61 rendeztunk kiallf
tast.

Az osztalyok feldfszftettek a tantermeket. a rajz szakkarasak
a kbzas helyisegeket A projekt a karacsonyi unnepseggel zarult,
amelyre anal16 musorszamokkal keszultek az osztalyok.

Az izgalmas, aramteli keszul6des utan meghitt, szeretetteljes
hangulatban unnepeltuk a karacsonyt.

A R6zsahegyi Kalman altalanos Iskola es Kollegium tanul6i es
dolgoz6i minden kedves olvas6nak sikerekben gazdag, boldog
uj evet kivannakl

Megllil'ott l'elldegeillk kozo/l Kef' . ,,'.:; Alldrn; tallke/ii/eli ignzgnl6
es Toldi En/'Iz, po/grlrll/ester

Tovabbi informaci6kat, kepeket lathatnak a
www.rozsahegyiiskola.hu oldalon.
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(8) A Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskola, Gimnazium es Koll 'gium hirei

Gimnaziumi egyseg Iskolak6stolgat6 a Szent Gellertben

Szavaloverseny

2014. november 14-1 S-en rendeztek meg Gyulan a J6zsef Attila-dl
'as gyulai kolto emlekere rendezett S.imonyi l.mre XIII. Emlekverseny~. A
rendezvenyen iskolank, a Szent Gellert Katohkus Altalanos Iskola, Glm·
nazium es Kollegium lOlA osztalyos tanul~!a, H.unya H~ka is r~~zt vett
a versmond6 kateg6riaban. Heka a rendkfvul eros mezonyben jol helyt
'lit, masodik helyezett lett.

A versenyen kotelezo verskent Simol1yi Imre Elegia,.. szab~don
alasztott verskent Marai Sandor Mennybol az angyal c. koltemenyet
dta elo. Felkeszito tanara Bernathne Butsi Erika volt.

Buszkek vagyllnk diakunk eredmenyere, es tovabbi sikeres szere
pleseket kivanunk.

,,5 ez az adventi, mely, havas es holdas ej, titkot tud:
Jonl ... Ne feljl"

Jon, kozeleg, s mi kesziJlunk. Adventi koszorul keszftetlunk, meg
yujtottllk az elso gyertyat, leremdiszito versen¥t hirdetti.i~k az {)sz..
<ilyok koz6tt, lelkesen kozremuk6dtiink az. ors~~gos adomanygy~jto
kci6ban, meggyuj olluk a mcisodik gyertyat,. klfandulilst szerv~ztlJnk
z adventi Becsbe, meggyujtottuk a harmadlk gyertyat, a kollegluml

'araC ny alkalmaval dlakjaink kedves musorrill, t narain~ ~1I1oms;i
okkal keszultek, es vegi.J1 meggyujtotlllk az utols6 gyer,tyat IS. Czanh
abor katolikll plebanos P pp Tibor reforrnatus lelklpasztor adventI

gondolatl I utan a kll nc dikes t Illilolnk oszta.lyfol~ok Ik segil~eg vel
etlehemest adtak elo, maJd jutalornban reszesrtptlllk ( dekoraclos ver
ny yozteseil.

Nillunkjiirl aMikul.is... Mint minden evben, id n \', Itlegelkezl-U hOl
z,~nk <I Mikuliis. Mar adelelot I foly.II11;Hlllgatollak vollllni ,1llE'11 l'lf'n, lIiI

pon CJymast 1\ n1eq(1)dndekollllk vtll.Jml tlpr65amJdl.l\'/ E''!Ylk ,zunt>tb n
kopogldtlak ill oszldlyun "'llil)an sbetof1p,mt '/ nl Miklos pU~I.lOk, .ikll
V,dtlfll en kt'kkcl, vel~p.kkel koszonlo tunk. Mp\zwo Kola Bog/arka 5.0.

Iskolankban 2014. december 2-an iskolak6stolgat6t tartottunk.
A rossz ida ellenere is sok csillog6 szemu leend6 elsa osztalyos kis
gyermek es szulei fogadta el m ghivasunkat. Nagy erdeklodessel
hallgattak igazgat6 ur es a tanft6 nenik tajekoztat6 szavait, majd
betekinthettek iskolank kapolnajeiba es annak rejtelmeibe. Ezt kove
teen negy i1llomason bizonyrthattak be ugyesseguket. Az interakUv
tabla segltsegevel egy teli kepet szinezhettek ki. Majd kovetkezet~a
tor naterem. Itt jatekos ugyessegi feladatokat oldottak meg. A kez
muves foglalkozason elkeszfthettek sajilt adventi papirkoszol uikat.
A leglltols6 allomason iskolank ebedlajeben Ifogyaszthattak a sajilt
izlesuk szerint elkeszitett m6kas szendvicseiket. Minden kisgyermek
gy "Emleklappal" tert haza. A sok mosolyg6 kis arc azt bizonyltotta,

hogy j61 ereztek magukat. Szeretettel varunk ujra Benneteket a ta
vasszal megrendezend6 kovetkezo iskolak6stolgat6nkra is.

"Akkoron csillag gyult az egre"

Iskolankban karacsony elatt mindig nagy a surges-forgas. A vasart,
delutani musorosszeallitast t6bb hetes felkeszi.i1es, pr6bilk lozik

meg. Szebbnel szebb kopogtatok, asztali es karacsonyfadi ~e~, otletes
ajandekok kerUlnek ki diakok es tanaraik kezebol, melyek avasaron gaz
dara talalnak.

A negyedik adventi gyertyat is rneggyujtottuk, m.ajd zank .(,ab~r
katolikus plebano iltya e Papp Tibor reformatus lelkesz ur Igehlrdete
sevel vette keldetet a bensoseg s karacsonyvar6, amelyet T6th Ferenc
igazgat6 ur nyitott meg. _ ...

A legkisebbek A Mikulas kesztyujerol adlak elo egy vidam torle
n tet, mely elott e ulan a Kallai Feren MLivesze~i Isk?la nove.ndekei
jatszott k. Trornbita es gilar, majd furulya tette meg SZlnesebbe a del
utant. A betlehemest hagyomiinyaink szerin\ a 3-4. osztaly leveni
tette fel az enekkarosok kiseret .b n. Az 6t6dik osztaly Selmc Lal 9 rlof
elbeszelestH vitte slinre a csodalatos ejrol.

"Egy tiszta tenyes ejszakan
CsendUit az osi dal,
Angy Is reg hajolt ala
Arany harfilival"

2014. r1ec mber 21 en mu~orl adlak All l1ino~ iskoli:isaink il yarOS
koszorujanal. Gimnazista nekkalOsok etlek meg rn ghittebbe az
utols6 adventi vasarnapot, diakjaink ver Illondasat. lonqoran felve
lelrol - kozrenllik6dbtl Vincz' n . Nagy Edit. lank G' bor k toliklls ple
beinos, I Iki zptonk gYlljtotta I11P9 d negyedik gyertyat, es mondta I
erre a napr lant gondoldt it.

Er dmeny ink:

Ki~s Vivi n el~o, iss Gerga masodik helyezell lett a (sal aParkban
m 91' nd l II ij l vprspny n.

V ttll 1<11.111 1. oSltJlyo , L • don lltd es Szab6 szter 4. oSltcilyos
lalllliok kldon dlJban reszp~liItek MC'16dia uzl thaz altall11eyhirdet tl
R jz Ii a Mlk ,Iii Ilak! c. rajzptllyrlzaton.

N lborl fibor 8. osztcilyos lanlll6nk orszagos else helyezett lett a
pmgpongozok Szentendren rneyrendezetl versenyen. Csocs6ban a
m.isodik "'Iy t 52 r€lte meg egy volt dli:ikunkkal, Wolf Peterrel egyutt.
Csasztek Tam e Kis Otilia is eredllienyesen szerepeltek.
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Gyomaendrlld. Fo lit 15.
Tele on: 06-20-9527-032 's

06-66- 86-274.

• virilgfiildek, viriIgtiJpok, mUonyog
viragcserepek

• kondollok, szenes kiJlyhilk, kiJlyhocsiivek
• demizsonok, mUo. konnak, muo. hordok
• tokororonyvak, foliak, p.p. lsilkok,

rosche zsilkok
.------------,. drolhalok, roschel hillok, kiiliizii drolok,

spilrgilk
• gumicsizmak, esoruhak, vedokeszlyuk
• szegek, csovorok, Reisser csovorok
• fejszek, bultilk, fUn\szek, keziszmzamok
• feslekek, ecselek zSilkos onyogok
• cefres hordok, cefredorillok, segedonyogok
• rilgcsalOir 10k, csopdak, rogoszlok
• kisilliot eledelek, kiegeszilok

VAitOSUtiK

Az tt r m nyitva
'7 1 rtil ,

,
PPSZ~7(

(Panzi6 es P,tterem
b

Telefon/Fax: 06 6bnB6 718 Mobil: 06 20/';599 240
l-rl1c1il. feszekpanzio@mail.globonet.hu

http://www.feszekpanzio.hu
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II kereszteny nemzeti gondolat hirnoke

XXII. evfolyam 2. szam * Tarsadalmi, kulturalis, hagyom6ny6rz6 foly6irat *

Ara: 220 Ft

2015. februcir



2 VAROSUtiK 2015. februar

8 A Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskola, Gimnazium es Kolhigium hirei

Gimnaziumi egyseg

Szalagavat6 a gimnaziumban. Kep a cimlapi cikkhez.

Versenyek, eredmenyek

Iskolank tanul6i rendszeresen reszt vesznek kOl6nb6z6 ta
nulmanyi es sportversenyeken. Az elmult id6szakban az alab
bi eredmenyeket ertek el diakjaink:

AIIKeresem 6som udvar6t" elnevezesu irodalmi versenyen
harom csapat indult 3-3 f6vel, az els6 fordul6ban a 10. A osz
taly csapata az els6, a 9. A osztaly csapatai a masodik illetve
a negyedik helyen jutottak be a d6nt6be, melyet februarban
rendeznek meg Szeghalmon. Felkeszft6 tanaruk: Bernathne
Butsi Erika.

A "Luxemburgi Zsigmond es kora" cfmu orszagos t6rtene
lem versenyen 244 tanul6 k6z01 az els6 fordul6ban Froly6
Karolina 10. A osztalyos tanul6 a 8. helyen, Gera Ilona 10. A
osztalyos tanul6 a 42. helyen kerOlt a februarban sorra kerOl6
masodik fordul6ba. Felkeszft6 tanaruk: Rudner Anett.

A IIFutsa/ 4+ 1" elnevezesu teremlabdarug6-bajnoksag
Szeghalmon megrendezett megyei el6d6nt6jeben iskolank
csapata harmadik helyezest ert el, felkeszft6jOk Giriczne Da
razsi Anna.

A IIDi6ko/impia" megyei bajnoksagan iskolank VI. korcso
portos leany kezilabda csapata az el6kel6 harmadik helyezest
erte el. Felkeszft6jOk: Lakatos Tibor.

'"Adnak-e a haromklralyoknak sz'"'st1"

Januar 6-im van vrzkereszt, a karcksonyi Onnepek zar6
napja, a farsangi id6szak kezdete, a harom kiralyok Onnepe.

Vaszk6 Irenke neni gyujtese alapjan ezt a nepszokast ele
venrtettOk fel diaktarsaimmal a hunyai, a gyomai, az endr6di,
az oroshazi, a nagyszenasi katolikus templomokban, az ()szi
kek Id6sek Otthonaban, az endr6dl Nephazban es iskolank
kapolnajaban reggeli iihitat kereteben.

Farkas Anita 7. o.

Jobb a/dali kepen /athat6 a kis csapatunk
az arashdzi temp/amban

Egyiitt 5zavalt a Nemzet

"Az iden 26. alkalommal unnepeljOk meg a Magyar KUltura
Napjat annak emh~kere, hogy Kolcsey Ferenc 1823. januar 22
en tisztazta Ie Szatmarcseken a Himnusz keziratat. A nemzetl
megemlekezesek hozzajarulnak ahhoz, hogy nagyobb figyel
met szenteljOnk evezredes hagyomanyainknak, nemzeti tu
datuhk er6sftesenek, apoljuk es tovabbadjuk kulturank targyi
es szellemi ertekeit:'

2015. januar 22-en, a magyar kultura napjan ismet egyu
szavaltunk a Nemzettel. Masodik alkalommal kapcsol6dtunk be
a programba, melynek kozpontja ebben az evben Oroshaza, a
Tancsics Mihaly Gimnazium, Szakkozepiskola es Kollegium volt.

Iskoliink aulajaban gyUltlink 6ssze, hogy az el6 kapcsolast
megvarva egyutt mondhassuk Kolcsey Ferenc versenek, a Him
nusznak els6 versszakat es V6rosmarty Mihaly Sz6zatat. Hata
rainkon belul es krvul, vilagszerte szamos magyar nyelvu iskola
csatlakozott a magyar kultura napi kezdemenyezeshez.

Jordan Tamas Kossuth-dfjas szfnesz, rendez6, erdemes mu
vesz vezenyletevel hangzottak fol a versek, melyek val6ban le
lekemelo pillanatok voltak.

Agyomaendr6d L1get.fiird6ben megtartott
Karzetl Dlakollmpiai Uszoversenyen elert eredmenyeink

Czibulka Imola -III. korcsoport leany
100 m gyorsuszas II. hely
50 m melluszas III. hely
Nagy Balazs - IV. korcsoport flU
100 m gyorsuszas III. hely
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hogy mirol dontOtt a Kepviselo-testiilet janmir h6napban

A janllari kepviselo testlilet lilese egy SZOmOrll bejelentessel
kezcl6dOtt. A polgarl11ester nel11a megemlekezesre sz61itotta
fel a jelenlevoket emlekezve a Liget- ftirdo e1hunyt vezetojere,
Vass Ign<lera. Nyugodjek bekeben.
A napirendi pontok targyahl.sa el6tt tette Ie az esklit Papp Ist
v{m kepvisel6, aid egyben az iigyrendi bizottsagba lett dele
galva. Mint ismeretes, Varfi Andras a FIDESZ listajar61 jutott
be a testi.:detbe, de megyei alelnok.ke valasztasa miatt fenn
alit az osszeferhetetlenseg, amiert onkormanyzati kepvisel6i
tisztseger61 Ie kellett mondania, igy a listan kovetkez6, Papp
Istvan lett a kepviseI6.
A napirendi pontok elfogadasa utan Gyomaendr6d Kultlm't
jaert elismer6 oklevelben reszesult az O'Mart Kulturalis Egye
slilet, akik h6napr61 h6napra jeles rendezvenyekkel szolgaljak
varosunk szellemi eletet.

- Geeseine Sarhegyi N6ra gratulaei6jat kovet6en a Kamarak6
rus egy miisorszammal fejezte ki elismereset.
Az els6 napirendi pont a szaeialis jogszabalyok megvalto
zasar61 sz61t. Az ketfordul6s targya/;,is lehetoseget ad az lljra
beszelesre es ana, hogy a eivilek es az erintettek hallassak
hangjllkal.

- Beszamolt a "Ulekkel a Korosok menten" palyazatr61 Simon
Agnes proiektmenedzser. Errol a fontos turisztikai palyazat
1'61 minden h6napban azt halljuk, hogy tobblet onkormany
zati tamO~<lI;lst igenyel.
Szinten fontos tema volt az 6vodak iizemeltetese. Jellemzoen
nem folyamataban lattak a kepvisel6k, h,lI1em fokent a gazda
sagossag, a megeri, nem megeri szempontja szerint vizsgal6d
tak. Vallalkozasba adas volt a javaslata egy lljabban tobbszor
megsz61al6 k<:~pviselonek. Az 6voda egyszer a gyermekeink
legjobb ellMasat kell, hogy szolgalja, masodszor l1lunkahely
az ott dolgoz6 6voda-pedag6gusok es a kiszolg,116 szemelyzet
szamara. Ez a leet tenyezo nem igen hangzott el.

- Dontes szuletett arr61, hogy osztol h,1rom onkormanyzati
6voda miikodik tarsuJasi formaban.

- Egyedi es nem egy koneepci6ba illo dontes sZlHetett, hogy
esaladi napkozi legyen az Oregsz61Oben 300 ezer Ft onkor
manyzati tamogatassal.
Regi tervet kivan megvaJ6sitani a KT. miszerint az alapfokll
muveszet oktatas szinhelyet a Katona J6zsef Muveloc!esi Haz
ba kivanja Mhelyezni. Ennek tervezesere 1 milli6t klilonft el
az idei k6ltsegvetesben.
Lakossagszam aranyban jarul hozza Gyomaendr6d a VIDRA
ment6csoporl kerelmehez, bombakeres6 beszerzesehez, 133
ezer Ft ertekben.
A varoshclza szervezet ataJakitasa napirendi pontnal a pol

garmester gyorsan donteshozatalra vitte az ugyet. Lesz ezutan
telepLilesfejlesztesi osztaly is, bizonyara osztalyvezet6vel, ald
nek szemelye meg nem ismert.
Az alapok es palyazati kiirasok, valamint azok felteteleinek
targyaban nines valtozas, habar igen idejetmltlt.
Annal fontosabb tema volt a GYDSZ-TE beszamol6ja es az
idei ev GYUSZ-TE-t erint6 tamogatasai. Tobb biralat elhang
zatt azzal a kezdesseJ, hogy egyebkent megszavazom, de ker
deseim vannak. Pajer Sandor elnok, majdhogynem turisztikai
szakemberkent vaJaszolt a kerdesekre.

- vegula tisztelt kepvisel6testlilet sok-sok milli6t megszavazott
a GYUSZ-TE-nelc
Fontos napirendi pont volt a 2015. evi kozmunkaprogram
szervezese. A polgarmester besz,'tmolt a Bethlen Gabor Szak
kepz6 Iskolaval val6 egyiittmiikodesr61 es a kozmunka fon
tossagar61.
Az iv6vfz minosegjavit6 program j6tekony hatas<it valameny
nyien elvezni fogjuk, a csovek, egyeb alkatreszek csereje bosz
sZllsaggal jar, de az eredmeny a tiszta iv6viz nem l11arad el.
A kepvisel6k meg t6bb napirendi pontr61 dontottek es elfo
gadtak a 2015. ev elsa felevi ulestervet is.

Varti Andras
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Kedves Endrodi Banitok!

Az Endrodiek Banhi Kore 2015. marcius 21-en (Szomba
ton) 10-17 6ra kozott tartja meg szokasos budapesti osszejo
vetelet, eves kozgyUleset. Szeretettel varjuk tagjainkat, de rajtuk
kiviil mas es ujabb erdeklodoket is, akik szamara Endrod neve
kedvesen cseng, es civil szervezetunkon keresztul is kotodni sze
retne szulovarosunkhoz.

A konibban kipr6balt helyen szervezzuk a talalkoz6t. Cime:
I 054 Budape~t, V. Alkotmany u. 9-11.
"Alma Mater" etterem (Parlamenttel szemben, bejarat: Sze

mere utcai oldalon)
Kozponti fekvese leven megkozelitese igen kedvezo. Szom

baton ingyen parkolasi lehetoseg kozvetleniil a vendeglo mellett.
Vonattal erkezok. Keletitol: 2-es Metr6-Kossuth ter; 78-as

Trolibusz-Szemere u.; Nyugatit61 setaIva. Valamint 2-es villamos,
IS-os busz, stb.

A kozgyliles e16tt bemutatjuk az Endrodi hid avat6jan keszult
filmet, melyet a vezetoseg beszamol6ja kovet az elmult evrol es az
ezevi programokr61.

Az elozo evek szokasahoz hiven ezuttal is tombolaval szine
sitjuk a programot. (Tombola targyakat szivesen fogadunk.)

Ebed elorendelesre lesz 2000 Ft-os aron, a menu egyeztetes alatt.
Kerjuk. hogy aki reszt kfvan venni a talalkoz6n, telefonon

vagy e-mailen jelentkezzen be legkesobb marcius 17-ig. A busz
rendeles, a vendeglo es a szervezok szamara is fontos, a jelentke
zok letszamanak ismerete. (Termeszetesen bejelentkezes nelkul is
mindenki szivesen latott vendeg.)

Elerhetosegeink:
Endrodon: Fiilop Imrene Kati, T: 06-66-284-435; M: 06-30

662-8551 (kb. 10 napig marcius elejen nem eUrheto)
Traurig Edit (Nemeth Edit) T:06-66-284-647 M.06-30-402-

5884 .
Tovabba: Timar Imre elnok: T:06-1-326-7567; M: 06-20-942

9331; E-mail: timarimrev@gmail.com

Budapest, 2015. januar 23.
Barati udvozlettel: EBK vezetosege

A "Hunyai Ertekek" cimii kiallitas-sorozat tortenete

Amikor Hunyara koltoztem, alakitottam egy kezmuves cso
pOI' tot, mely az iskola megszunesevel abbamaradt! Tobben jelez
tek, hogy j6 volna ujrainditani, igy 2014. szeptember 13-an meg
alakult a Hunyai Kezmuvesek Barati Kore 22 fovel.

MegbeszeltLik, hogy a szakkoron kesziilt targyakb61 kani
csony elott tartunk egy kiallitast munldinkb61. Mivel egy ko
zQssegben sz6 esik errol-arr61, javareszben ki-mit csinalt elete
folyaman, arra gondoltam ez egy nagyon j6 lehetoseg lehetne
egy kiallitas-sorozat Ietrehozasara. Az otletet folvetettem polgar
mester asszonyunknak, aId nagy lelkesedessel fogadta, s tamoga
t,\sar6] biztositott! Magam sem gondoltam, hogy ekkora sikere
Jesz, es ekkora erdeldodesre talal. Tul vagyunk a 7. kiallftason, s
eljutottunk oda, hogy videkiek is jeleztek, szivesen kialHtananak
nalunk, amennyiben erre lehetoseg nyilna. Rugalmas hozzaallas
sal ezt is megoldottuk, s beepitettuk a programba.

Onzo m6don. igy sajat magamnak!:Jromet okozvan folytat
juk ezt a kialHtas-sorozatot, mert nem "mindegy. hogy reggel az
ember a szurke hetkoznapokon milyen kornyezetben kezdi a
munldt.

Szeretnek koszonetet mondani mindenkinek, aki segitse
gemre van: a kiallit6knak, S6cz6 Geza hitoktat6nak, aki a kialli
tas kepeit kesziti, a szakkor tagjainak, akik mellem alltak, Petenyi
SziJardne polgarmester asszonynak, Ivanyi Laszl6 plebanos ur
nak es minden kedves erdeldodonek.

Koszonom a lehetoseget: Kucsera Edit szervezo
Kepek a 20. oldalon

Vasarteri Ltpcen foldszinti egyszobas lalds kiad6!
Erdekl6dni: 0620/376-4567

GABOR DENES-DIJ SOLYMOSI JANOSNAK

2014. december 18-an csiitortokon a Parlamentben atadtak
a 25 eve alapitott, minden evben odaitelt rangos innovaci6s dijat
az idei kituntetetteknek.

A Gabor Denes-dijat a NOVOFER Alapitv<\ny kurat6riurna
iteli oda, 1989 6ta minden evben. A cel a kiinagasl6 szellemi
alkotasokat letrehoz6 es az uj ismereteket a gyakorlatba atUltet6
szakemberek - mernokok, kutat6k, feltalal6k - fokozott erkolcsi
megbecsulese. A dij Gabor Denesr61, a holografia felfedez6jer61,
a R6mai Klub alapit6jar61, korunk egyik legnagyobb humanista
gondolkod6jar61, az 1971-ben Nobel-dijjal kituntetett tud6sr61
kapta nevet.

A Gabor Denes-dij 2014-es kitiintetettjei kozt orommel fe
dezhetjuk fel olyan szakember nevet is, al<.i az urkutatasban es
uriparban vegzett munkajaval erdemelte ki a kitiintetest.

Solymosi Mnos a Kand6 Kalman Villamosipari Muszal<.i
F6iskola hiradasipari szakan vegzett 1977-ben. Eiso munka
helyen, a KFKI-ban plazmafizikai es lezertechnikai kutatas
ban hasznalt celmuszereket fejlesztett. 1983-t61 a BME Mik
rohullamll Hiradastechnika Tanszek Orkutat6 Csoportjaban
fejleszt6mernok. Feladatai koze tartozott a muholdfedelzeti
aramkorok fejlesztese, merese, specialis tesztel6 berendezesek
keszitese. Reszt vett szamos ureszkoz feMlzeti berendezesenek
fejleszteseben, koztuk az urtorteneti jelentoseg(\ VEGA pro
gramban.

1991-ben a muncheni Bonn Elektronik GmbH tulajdon
osaval megalapitotta a rna mar 100%-ban magyar tulajdonu
BHE Bonn Hungary Kft-t. A BHE Magyarorszag legnyagyobb
uripari cege, 18 orszagban van kepviseletiik. Urtechnologiai
igazgat6kent szemelyesen iranyitja a ceg urprojektjeit. Beren
dezeseiJ< ott vannak a Nemzetkozi urallomason, tobb kiilfoldi
muhold fedelzeten es az indiai Mars-programban is. R.endszere
sen tart el6ada§okat konferenciakon. Tagja a Magyar Orkutatasi
Tanacsnak es Urkutati\si Tudomanyos Tanacsnak. Elnoke a Ma
gyar Asztro~autikaiTarsasagnak (MANT), tarselnoke a Magyar
Repulo es Urtechnol6giai Platformnak (HATP). Szakert6kent
kozremukodott az orszag ESA-csatlakozasanak elokesziteseben.

December 18-an a Parlament felsohazi terll1eben Solymosi
Janos (jobbra) dtveszi a Gabor Denes-dijat Palkovics Laszlotol,
az Emberi Erofarras Miniszterium a/lamtitkal'litol (balm) es Gyu
lai J6zseftol, a NOVOFER Alapitwiny kuratoriumanak elndketol
(balrol a masodik). (Fato: Trupka Zoltan)

A kitUntetettnek az Urvilag neveben ezuton is gratu
Ialunk, tovabbi sikereket Idvanunk!

Fomis: Urvilag hirportal

A gyomai szarmazasu Solymosi Janosnak Szerkesztose
gUnk is gratulaI, es kivanunk tovabbi sikereket munkajahoz.



2015. febrmlr 5
fgy emlekezett errol az idoszakr61:
"Azok az aranyos tanyasi gyerekek, mint egy tiszta, h6feher tab

la, ugy jottek az ember ele. I<isasszony - fgy sz61ftottak a szUl6l< -,
csal< a borevel szamoljon! A legteljesebb bizalommal voltak irantunk,
nem is volt bajunk a fegyelmezessel. Sok tehetseges is volt koztUk.
Voltak, akik mar masodikos korukban megtanultak a negyedikes
anyagot is. Az egyil< szUlo hozta az ebedet, a masik hetente kenyeret
sUtott. Nagyon sok k6stol6t is I<aptunk es "csframalet", ami ott egy
kUlonleges etel volt. A varosb61 is ok hoztak nekUnk a szUkseges dol
gokat. Villany nem volt, fgy az 6rarendet ugy allftottuk ossze, hogy
telen kozos tornaval vagy enekkel kezdtUnk, amikor meg sotet volt."

A Szent Imre Polgari Iskola kovetkezett ezutan, ahol kUlonosen
Macz tanar neni emleke maradt meg benne, akit nagyon szeretett.

Tanko Andrasne Szabo Irma
ny. tanft6

(1925-2014)

Mire elvegezte a polgarit, visszatert Magyarorszaghoz Nagyva
rad. Az ottani kepzo, ahova jelentkezett, allami kepzo volt. Itt tan
dfjmentesseget kapott, mivel edesapja 50 %-05 hadirokkant volt.
Hasonl6 okok miatt kerUlt Erno batyja is papara. Nagyvaradon az
internatusban egyUtt laktak az akkori Magyarorszag keleti reszeibol
erkezo tanul6kkal Sepsiszentgyorgytol Debrecenig.

Nagyon zart intezmeny volt ez a 200 fos kolJegium, naponta egy
szer mentek ki csoportosan egy 6ras setara. Itt talalkozott eloszor
kesobbi kolleganOjevel. Ricsei Balazsne Szab6 Emmaval. aid szinten a
kozelmultban hunyt el.

Akkoriban roman sz6t nemigen lehetett a varosban hallani. A 1'0

mant mint idegen nyelvet tanultak heti ket 6raban. Meg egy eve volt
hatra, amikor odaerkezett a front 1944 oszen. Ekkor hazajott End
rOdre.

J945 januarjaban ment vissza Nagyvaradra azert, hogy ne ve
szftsen el egy evet. Edesapja szank6val vitte el a Koros-parti varos
ba, ahova ketnapi utazas utan erkeztek meg. juliusban mar a roman
rendszer szerint I<epesftozott. Tehat Magyarorszagon I<ezdte el a
kepzot es ugyanabban az iskolaban, de Romaniaban Fejezte be.

Eloszor a Mirh6n tanftott egy eVig, majd Borbely Sandor athe
Iyezte a Szarvasvegi iskolaba. Azt mondta, hogy ez volt a legna
gyobb dicseret a palyaja soran, hiszen ezutan igazgat6ja lanyat, Klarit
is tanftotta.

Ferje testnevelo tanar maid tanfelUgyel6 lett, azonban egy na
gyon gyors lefolyasu betegseg kovetkezteben 1968 januarjaban, 45
eves koraban elhunyt. Nagyon huzta vissza a szfve Erdelybe, de erre
az utazasra korai halala miatt soha nem kerUlt SOl'.

Abban az evben halt meg edesanyja is, fgy teljesen egyedUi ma
radt ket gimnazista gyermekevel. Mindketten tovabb is tanultak,
Andras orvos lett, IIdik6 pedig 6v6no.

Harom ev mulva ferjhez ment Tank6 Andrashoz, aid szinten ott
tanftott. <5 Erdelyben szijletett.

Csn<szeredaban jart gimnaziumba, Marosvasarhelyen pedig ta
nft6kepzobe. Vasutas edesapjat csaladjaval egyUtt kiutasftottak Ro
maniab61, mivel nem tette Ie a roman eskUt. Vagonlal<6k lettek ekkor
egy ideig, mint oly sok ezren az akkori Magyarorszagon. VegUI Sze
geden fejezte be a kepzot.

Ferje nagyon szerette a szfnjatszast, a nepi tancot, a zenet. Szer
vezett ilyen csoportokat, es idovel felFigyeltek erre a kepessegere.

Eloszor Csorvasra kerUltek, majd 1954-ben Mezokovacshazara.
Itt egy "j6akar6juk" kiderftett "egy nagy bunt", miszerint Tank6 And
ras igazgat6nak egy endrodi "kulaklany" a felesege es ezert levaltot
tak ebbol az allasab61.

VeletlenUI megtudtak, hogy kozben Uresedes lett Endrodon, es
1956. okt6ber 15-t6l itthon Folytattak palyajukat. Az akkori endrodi
kaplant, Nador Ferenc piarista atyat j61 ismertek, hiszen 0 jart Id az
oroshazi tanyakra hittant tanrtani, es IIdik6 lanyukat is 0 I<eresztelte.
Meglatogattal< 6t a plebanian, es ezutan mentek bemutatkozni az
igazgat6nal<.

1999-ben mondta e szavakat a 30 eves talalkoz6nkon:
"Meg Wrhet6 az egeszsegem, a maganyt is megszoktam: A regi

dalt idezve, egy kfvansagom lenne meg: szeretnem a homok6rat
megallftani. De az sajnos pereg tovabb ...

Segftsen benneteket a J6isten!"

Nagy orommel vett reszt ket talalkoz6nkon is 1999-ben es 2009
ben.

Irma nenivel utoljara 201 I-ben talalkoztam a Szarvasvegi iskola
el6tt, amelyet eppen akkor bontottak Ie. Egyutt neztUk, amint az el·
fogy6 falak mogUl eloWnt egykori tantermUnk maradvanya, ahol mi
harom taneven kereszWI lehetWnk a tanrtvanyai.

Nemsokara Bekescsabcira l<erUlt IIdik6 lanya kozelebe. mivel
egeszsegi allapota egyre romlott.

Itt erte a halal.
Bucsuztatasa az endr6di templomban volt. A Szarvasvegi teme

toben helyeztek orok nyugalomra a kozel 47 eve elhunyt ferje melle.

1980-ig tanftott az un. Kiszely-fele (szarvasvegi) iskolaban. 1982
ben ment nyugd~ba es azutan meg nehany evig a konyvtarban dol
gozott, helyettesftett.

Gyermekei harom unokaval es harom dedunokaval ajandekoztak
meg. A velGk val6 talalkozas mindig nagy orom volt szamflra.

1996-ban millecentenariumi kitUntetest kapott. amellyel koz'szol
galati munkassagat ismertek el. Korabban, a 70-es evekben pedig
megyei elnoki dics&retben reszesftettek.

uj kenyer ,ze, leperga kanny s6ja,
aram-kacagAs, lelki I<Aba-ka...
Isten aldjon! Te legy vegsa almunk,
s ivadekainkba szebb JOva!

Timar Mate

SzUlafald: l3a!csa, majd kopors6!
Sarkcsillag a negy eglAj felal!
Anyanyelved billyogkent jelal!
Te vagy a teli 116 s a tavaszi zald,

Hosszu betegseg utan.
89 eves koraban, december
19-en Bekescsi\ban hunyt el.
Tobb generaci6t tanftott End
rodon es korabbi szolgalati
helyein.

Edesapja Szab6 Balint, a
kozseg ismert iparosa, szel
malom tu!ajdonos, gepesz
volt.

Idosebb testverei, Erno
es Dezso Endrod kozismert,
megbecsUlt szemelyisegei
voltaic

A Nagylany iskolaba jart
elemibe. Egy evvel korabban,
oteves koraban rrattak be,
mert mar nem hagyta a test
vereit tanulni. <5 is szeretett
volna koztUk lenni. Csernus
Mihc'dy plebanos kUlon en
gedelye ke.liett ahhoz, hogy
megkezdhesse a tanulmanya

it. Mar ekkor kialakult a pedag6gus palya iranti elkotelezettsege. I<i
rakta a teglakat maga ele es "tanftotta" oketo

Az oldevelet elismertek itthon. Endrodon akkor nem volt Ures allas
hely. fgy Oroshilzat61 I I km-re egy tanyai isl<,?laba kerUIt. Eloszor a Fel
so tagozatot tanftotta, 5-8 osztalyt egyben. 0 meg nem volt 20 eves,
mikozben nehany ismetlos diakja mar 15 eves volt. Kes6bb az als6

·tagozatot kapta meg, ahol szinten osszevonva tanftott negyosztalyt.

Irma neni, halaval gondolunk az egyUtt toltott szep evekre es
bucsuzunk minden tanftvanya neveben.

Nyugodjon bekeben!

Giricz Laszl6 - egykori tanftvany (1962-1965)
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A lordes-i Maria-jelenesek

1. vasarnap:
2. hetfo:
3. kedd:
5. csutortok:
6. pentek:
8. vasarnap:

10. kedd:
11. szerda:
14. szombat:
15. vasarnap:
17.kedd:
18. szerda:
21. szombat:
22. vasarnap:
24. kedd:

Evkozi4.vasarnap
Gyertyaszentelo Boldogasszony
Szent Balazs puspok es vertanu
Szent Agota sziiz, vertanu
Miki Szent Pal es tarsai japan vertanuk
Evkozi5.vasarnap
Szent Skolasztika sziiz
A Lourdes-i Boldogsagos Sz(iz Maria
Szellt Cirill es Met6d Eur6pa tarsvedoszentjei
Evkozi 6. vasarnap
A Szervita rend het szent alapft6ja
Hamvaz6szerda
Damiani Szent Peter puspok, egyhaztanit6
Nagybojt 1. vasarnapja
Szent Matyas apostol

Endrod:

Vasarnap es iinnepnap: 9 6ra.
Szombaton vasarnapi el6esti mise 17 6rakor,

vegen a Maria-litaniaval.
Hetkoznapokon: reggel fel 8-kor - csiitort6k kiveteleveJ.

Nagyb6jtben pentekenkent keresztut 5- kor.

Gyoma:

Vasarnap es iinnepnap: 11 6ra.
Kedden es penteken: 16 6ra, a plebania nagytermeben.

Nagyb6jtben pentekenkent keresztut fel 4-kor.

HunYJl
Vasarnapokon: 10 6rakor,

hetk6znapokon csiit6rtok kivetelevel17 6ra,
szombaton vasarnapi el6esti mise 17 6ra.
Nagyb6jt pentekjein fel 5-kor keresztllt

gyermeket. lstf!nhez imadkozva beledobta a
bena fillt a medence vizebe, s az par pillanat
mlllva egeszsegesen, karjait, labait mozgatva
jott fel a VlZ szinere. A helyi orvos elismerte,
hogy ilycn gy6gyulas termeszetes uton lehetet
len, nem megmagyarazhato. Az Egyhaz hama
rosan allast foglalt es hivatalosnak ismerte el a
10urdeS-i Maria-jeleneseket.

Ma mar nem l«ipolna, hanem 6riasi bazili
ka all a barlang mellett, es e napon ezrek zarall
dokolnak Maria megjelenesenek helyere, mely
a Szeplotelen Fogantatas dogmajanak elismere
set, elfogadasat is szolgalta.

Sok hel)'en, igy Endrodon is szokas a Lour
des-i Szuzanya iinnepere (februar 11.) keszulo
ben kilencedet, kilenc napi ajtatossagot tartani
a Szent Szuz tiszteletere, melyet betegeinkert,
cs egyeb imadsagaink meghallgattatasaert
szoktunk felajanlani. Ne feledkezzunk hat cI er
rol a szep esemenyrol, es lehetosegeink szerint
clvcgezve a Lourdes-i Kilencedet, imadkoz
zunk mi is betegeinkert, a testi-Ielki bajokba~

szenvedokert, es a mai fonong6, haboruskodo
vilagban kiilonosen is imadkozzllnk a vilagb~
keert, bizva abban, hogy Szuz Maria kozben)ar
ertunk, es kiesdi szamunkra Szent Fia elott
imadsagaink meghallgattatasat. ,

Czank Gabor
plebanos

Egyik jelenes alkalma
val Maria azt mondta
Bernadettnek: "Menj
el a plebanoshoz, es
mondd meg neki: azt
szeretnem, ha itt, e
helyen egy kapolna
epulne, es a nep kor
menetben jonne ide
bllcsut jarni." A kis1<:\ny
felve ment el a szigo
rusagar61 hires pleba
noshoz, es e10adta a
holgy kereset. A pap
ramordult Bernadett
re: "Hogy hivjak azt
a not?" "Nem tudom
- felelte Bernadett -,
a nevet nem mondta L-_.__-'-- _

meg:' "Nos - felelte
a plebanos -, mondd meg neki, hogy mondja
meg a nevet, mert a lourdes-i plebanos nem all
sz6ba olyanokkal, akiknek nem tudja a nevet!"
Bernadett a kovetkezo jelenes alkalmaval ha
romszor is megkerdezte a je/enes asszonyat a
neve felO!. Vegiil Maria bsszetette kezeit es az
egre emelt tekintettel mondta: "En vagyok a
Szeplotelen Fogantatas!" - .

Bernadett a plebaniaig isnletelgette a sosem
hallott szavakat, es eloadta a papnak Maria iize
netet. A plebanos elamult a hallottakon, hisz ez
az irastlldatlan kislany nem is hallhatott a negy
evvel korabbi dogma kihirdeteserOI. Ekkor mar
o is kezdte elhinni a jelenes val6disagat, es az
ligy egyhazi elisme-rese melle alit.

Egyik jelenes alkalmaval Maria arra kerte
Bernadettet, hogy a barlang sarkaban kezeic
vel asson egy kis god rot. Amikor a kislany ezt
megtette,a kis godorbol forras tort elo, mely
b6segesen kezdte vizet ontani. A nep azonnal
csodas erejtinek gondolta a forrast, es vittek a
vizet betegeiknek, kik koziil sokan meggy6gy
ultak. A csodas ereju viz szamara az emberek
egy medencet keszitettek a barlang elott, mely
hamarosan meg is telt.

A vegso lokest a jelcnes elismeresehez
egyik falllbeJi asszony esete adta meg, aki el
hozta karjain tizeneves, szuletese 6ta bena

1854-ben a Katolikus Egyhaz egy ujabb
dogmat, hittetelt hirdetett ki: Szuz Maria szep
lotelen fogantatasat. Ez 'azt jelenti, hogy Ma
ria mar fogantatasa pi\lanataban mentes volt
az ateredo buntol, es Isten eleve meg6vta ot a
bClI1oktOl ahhoz, hogy a Megvalt6 edesanyja
lehessen.

(Dogma vagy hittetel = egyhazunknak egy
egy olyan tanltasa, amit a kereszteny katolikus
embernek kOtelezo m6don hinnie kell. Dogma
tagadasa a Katolikus Egyhazb61 val6 automati
kus kizarassal jar:)

Az 1854-es Szeplotelen Fogantatas hittetelt
sok tamadas erte. Nem csak a Mariat nem tisz
telo felekezetek reszerol, hanem a~g magukat
katolikusnak va1l6 f6papok soraib61 is. Tulz6
nak veltek, es pr6baltak az ellenkezojet bizonyi
tani. fgy telt el negy ev.

1858. februar ll-en azonban csodas ese
meny tortent Franciaorszagban, egy apr6cska,
Lourdes (ejtsd: Lurd) nevii faluban. A helyi
molnar, Soubirous Ferenc elkuldte kislany<\t,
Bernadettet fat gyujteni a kozeli erdobe. A
kis1<:\nya bar<\tnoivel egyutt nekiindult a rozse
gyiijtesnek, de 13ernadett Icmaradt tarsait61. A
kozeli Gave patak mellett egy sziklafalban egy
nyitott bejaratu kis barlang volt, ahova heves
esozesek idejen a kondasok szoktak a kond<\t
beterelni. Bernadett a patak partjan gy(ijtoget
te a rozset, amikor azt latta, hogy a barlangb6!
feny szurodik ki, es a fenyesseg kozepen egy
h6feher ruhas gyonyor(i no jelent meg. Fejen
aranykorona volt, derekan egszinkek ov, karjan
r6zsafuzer. A jeJenes par percig tartott, aztan
a szep no a fenyesseggel egyiitt eltiint anelkul,
hog)' barmit is mondott volna ... 13ernadett tel
jesen a jelenes hatasa ala kerult. Innentol kezd
ve gyakran kiment a barlanghoz, a szuloi tiltas
ellenere is, hatha ujra megl<\thatja a "szep hol
gyet", ahogyan 6 nevezte. Tizennyolc alkalom
mal jelent meg Sziiz Maria a kis 13ernadettnek.
Eleinte csak 0 es bar<\tnoi mentek ki rozsafUzert
imadkozva a barlanghoz, de a jeJenes hire ha
mar elterjedt a faluban, sot a kornycken, es az
otOdik-hatodik jelenesnel mar tobb ezer ember
tolongott a kis barlang elott. A "szep holgyet"
termeszetesen csak Bernadett latta - igy sokan
ketelkedtek benne -, meg a helyi plebanos is ...

,---------------_._---
Djsagunk llj webhelye: wvvw.varosunkujsag.hu

A hunyai plebania uj webhelye: wvvw.hunyaiplebania.hu
Az endr6di plebania llj webhelye: ·www.endrodiplebania.hu
A gyomai plebania llj webhelye: vvww.gyomaiplebania.hu
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Ivanyi Lasz16:
200 eves az endrodi

Szent Inu'e-ternplom

Szent Matyas a szab6k, a cukraszok, a
kovacsok vedoszentje. Szekercevel, vel'
tanusaganak eszkbzevel a kezeben szok
tAk abnizolni. A nepi hagyomany ennek
nyoman alakitotta ki a ,jegtbres" tavaszi
sz6lasat: "Jegtbro M1:'ttyas, ha nem talal
jeget, rnajd hoz."

Ereklyei.l1ek egy resze Szent Ilona
csaszarne segitsegevel a nemetorszagi
Trier varosba keri.iltek, itt a yaros ve
doszenijenel\: tiszteliJ\: m.eg manapsag
is. Az ereklye tbbbi resze R6maban a S.
Maria Maggiore-ternplomban nyugszik

~~l? olbalt s'?erhes'?ti: ~6(?6 @e?a

Sze:u~ Matyas apostol
(UlUlepe februfu' 24.)

Nem szerepe1 a 12 apostol nevsoni
ban.

Judas he1jrebevalasztotta a tizenegy
apostol, a 72 tanit\Tany kbziil, azok kb
ziil, akik rnindvegig egyiitt voltak az Dr
raj, mert igy lett letszamuk {ljra te1jes.
Sorshlizas dbntbtte el rnegvalasztasat.
Megvalasztasat reszletesen olvashaijuk
az Apostolok Cselekedeteiben (ApCsel
1, 15-26).

Egy ideig Judeaban, Eti6piaban es
Antiochiaban tedtett. Milkbdeser61,
hithiTdeteser61nern sokat tudunk Regi
irasol\: szerint a Kolchisz taTtornanybeli
Szebasztopol val'osahan keresztJ:e feszi
tetlek, vagy egy rnasik valtozat szeri.l1t
rnegkbveztek, rnajd barddallefejeztek.

A parasztelet alaptorvenye a termeles, a
szOntelen munka. A paraszttarsadalomban az
alapsejt nem az egyen, hanem a csalad,amely
minden tagja reszt vesz a termelesben. A 4-5
eves gyerek libat ariz, a nagyobbak diszn6t,
majd marhat ariznek. A nagyobbak mar elZ ad6
d6 mezagazdasagi munkakba is besegftenek.
Megallas a munkaban nem volt, minden napnak
megvolt a maga feladata mindenki szamara, a
j6szagot etetni kellett, a fOldet muvelni, mert
nem termett.

A paraszttarsadalomban nem volt tago
z6das, mert minden paraszt egyforman elt.
Mindenki azon volt, hogy minel tobbet termel
jen, tobbet tudjon a birtokba beruhazni, ami
nagyobb biztonsagot adott gyengebb termes
vagy termeszeti csapas eseten. TehM a paraszt
tarsadalom arutermelesre· volt berendezkedve,
ami jovedelmezoseget is biztosftott, gyarapftani
tudta a gazdasagat, ezaltill gyermekeinek lehe
t6seget adott az onall6 eletkezdesre,

Az 1945-os valtozas fOldreformot hirdetett,
megszOntette a nagybirtokrendszert, kiosztotta
a birtokaikat. Az uj gazdak fOldet kaptak, sajat
ellatasra esetleg tudtak termelni,deaiuterme
lesre nem voltak kepesek, hiszen semmi terme
lesi eszkozt nem kaptak. Ezenkivul a termeles
elkezdesere hitel osszeggel sem segitettek oketo
Endrod kozsegben a nagy ·Ietszamu agrarpro
letar lakossagnak nem jUtott elegend9 fOld,
hiszen anagybirtok keyes volt (TOkori, SZikszai,
Stokhaurer). Ezert sokan jelentkeztek, amikor a
Svab csaladok kitelepitesere es birtokaik elvete
lere is sor kerult. Ismeretes, hogycsak a legszOk
segesebb ing6sagukat vihettek magukkal. fgy
agrarproletarjaink kesz gazdasagokat kaptak. Az
endradiek Dunakomlad, Nemetker esGara koz
segekben telepedtek Ie, ott vegeztek egyaltalan
nem dicseretes tevekenyseget a Svab kitelepites
alatt. .

Magyarorszagon 1948-ban megindult a szo-

cializmus epitese Sztalin parancsara. Ezt a part
hatarozatot rgy fogalmazta meg:"Amig a paraszt
azt IMja, hogy a kulak egeszen j61 boldogul,
addig hianyzik neki a serkentes a szovetkezete
sitesre. Ez a Szovjetuni6ban is igy volt. Ezt ugy
tudju~ elintezni, ha elvesszuk a kulakok fOldjet,
hazat, gepet, es hogy mit csinalunk velOk, azt
megnem tudjuk:'

Az 1949-es valasztason gyazott a Kommu"
nista Part (Magyar DoIgoz6k partja). Az orszag
vezeteset a kezOkbe vettek, a kozsegekben Ta
nacsrendszer alakult ki parthu tanacselnokkel.
A rendarseg mint elnyom6 szerv mukod6tt,
sajat embereik voltak a rendarseg kotelekeben.
Ezenkivul Gyoman letrehoztak egy uj rendarsegi
epOletet, amelyben egy szakasz Avo-s katona
allomasozott. Ez volt a "szurke haz'~ Itt vegeztek
el a"piszkos munkat': a vereseket. En egyszer ke
rultem be, amikor Edesapam mar el volt itelve,
helyette en jelentem meg. Nem kaptam verest,
csak.egy bir6sagi targyalast kellett vegig elnem.
Az iteletet az Edesapamra hoztak, amit majd ki
szabadulasa utan Ie kell ulnie. En akkor 16 eves
voltam.

A fOldhoz jutottak kozul sokan tanyat epitet
tek es onall6 arutermelokke valtak. Erre mondta
Rakosi, hogy "az arutermelo gazdasagok tul
zaspa vitt egyeni gazdalkodast folytattak". -Az
arutermeles fokozasa vagyonosodast eredme
nyezett, es igy lett az egyszeru parasztemberbOl
kulak. -

A kulakka minosites 25 katasztralis fold es
350 aranykorona ertek f610tt volt. A szovetkeze
tek letrehozasaval annak eredmenyes gazdalko
dasa volt a eel. Errol irt Gero: "A mezogazdasag
szocialista utja a kolhoz, ezt a part nyiltan hirdeti.
Ezert megvaltozott a kulaksaggal szemben foly
tatott politika, amely 1949 elott a semlegesftes
politikaja volt. A fordulat utan a kulaksag felsza
molasa jelentette a szocialista utat".

A Beke~olcson jegyzesrol a "Varosunk" cfmu

havi lapban reszletesen beszamoltam a 2011
novemberi szamban.

Progressziv ad6zasi rendszert vezettek be.
Ezek szerint a kulakgazdasagok egy katasztralis
holdjara 200 Ft ad6teher esett, a kozepparasz
ti gazdasagoknal az ad6teher.90 Ft/kh volt. Az
ujonnan alakul6 szovetkezetek ad6mentesseget
elveztek, ezen kivOI allami tamogatasban resze
sultek.

Visszaemlekezve a sajat helyzetUnkre, 52
katasztralis holdon gazdalkodtunk, ennek az
ad6terhe 10.400 Ft. Vis5zaemlekezesem szerint,
az utols6 evben - amikor meg ki tudtuk fizetni
az ad6t - 23.000 Ft-ot fizettOnk ki. A fo utcan a
tejcsarnok 18.000 Ft-ert kelt el. Hogy mire kel
lett az ad6kulonbozetet.fizetni, ez t6bb tetelbal
tevodbtt 6ssze: Bekekoleson, p6tad6, kulonfele
buntetesek, hozzajarulasok (pl. kollegiumok be
rendezese).

Progresszfv begyujtesi rendszer volt, a ter
menyen kivul, hiz6t, baromfit, tejet, tojast kellett
beszolgaltatni. A kulakoknal nem volt pad las
sopres, mert a gepfarat61 mar szallitani kellett
az atvevohelyre. Versenykiiras volt az egyes koz
segek koz6tt. Naponta felkerestek a csepelteto
kulakokat es a kenyergabonat azonnal rakni
kellett a koesira es szallftani az atvevohelyre. Tej,
baromfi, tojas beszolgaltatas negyed, feleves
bontasban kellett idore beadni. Nalunk az elsa
felevben elmaradas volt 2,32 kg baromfib61 es
80 db· tojasb61. A K6zellatas feljelentett ben
nunket, bir6sagi targyalas lett. Eiso fokon 1 ev2
h6nap bortonre iteltek az Edesapamat. A felleb
bezes utannyolc h6napra szallftottak Ie a bunte
test. A gyulai bortbnbe vonult be, ahol martobb
endrodf (Timar Janos, Uhrin Gyorgy, Beregszaszi
Mihaly, Timar Ede) toltOtte a bunteteset. Lenye
geben az allamnakingyen munkasra volt szuk
sege, kivel, massal, mint a kulakokkal oldottak

folytatas a 13. oldalon
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GYOMAENDRODI KRONIKA
- Civil sarok - Vaszko Piroska

Gyomaendrad egyik nagy problemaja,
hogy a telepUles atlag eletkort tekintve ore
gedik, nines kella munkahely, s nines ami a
fiatalokat varosunkban tartsa. Aki kozepis
kolai vagyfaiskolai tanulmanyai miatt elke
rul a Vlirosbal, ritkan ter vissza, s ha vissza
is ter, nem biztos, hogy vegleg sikerul itthon
maradnia, talan mert keves a sikeres valla1
kozas is varosunkban.

Ode kivetel ez alai beszetgetapartnerem,
aki jelenleg is sikeres vallalkozasban dolgo
zik Besenyszegen, tObbgyermekes esalad
a/lya, s optimista a javat illet6en. Hisz Gyo
maendradben, a is egyike azoknak, akik itt
kepzelik el gyermekeik jav~jet, a mai nehh
segek ellenere. Wletlen, hogy nevnapja elatt
par nappal beszelgetunk, de hat a lapzarta
katelez, esapjunk bele. .

- Bar en csak egy sZl\k eve ismerlek, de
meggyozodtem r6la, ismert vagy. Az inter
jll elOtt haram perc alatt haromemberrel
talalkoztunk, s mindnyajan szeles mosoly
lyal fogadtak, kozti.ik olyan is, akinek en
pr6baltalak bemutatni, hisz nem tudtam,
hogy ismeritek-e egymast. Mit lehet tudni
r6Jad, ifjabb eveidrol, hal sziiletteI?

Gyoman sziilettem, 1970-ben, akkor
meg Gyoma volt, nem Gyomaendrod.
\ linden ide kot, sziileim is itt elnek, itt
nottern fel, ide jartam az 1 Sz. Altalanos
Iskolaba, a mai Kis Balint Iskola elodje
be. Biiszkeseggel mondom, hogy mind a
negy gyermekem ebbe az altahinos isko
1,lba jnrt, illetve a ket kisebb meg most
is ide jar. A kozepiskolat viszont mar
Bekescsaban vegeztem, a kozgazdasagi
szakkozepiskolaban erettsegiztem.

- Hogyan alakult az eleted a kozepisko
h\.s eveket kovetoen?

1988-ban visszatertem Gyomaend
rodre, s itt dolgoztam eloszor a Korosi
Siito es Edesipari Vallalatnal konyvel6
kent ot evig, majd kiilOnbozo munkahe
lyeken, maganszfeniban. Az ut6bbi ido
szakban egy utanfut6 ko!csonzo cegben
dolgozom Besenyszegen. Egyebkent
vendeglato- es agrar vegzettsegem is van,
munka mellett kepeztem magam.

- Ha j61 tudom ez a tudasvagy, tanulasi
igeny naiad folyamatosan jelen van... - ve-

tern kozbe.

Igen, gazdasagi es videkfejlesztesi
mernoki diploma megszerzese a vegce
10m.

Uttam sziileirn pe1dajan is a mult
ban, s ugy veIem most is lehetne ujra
varosunkban a mezogazdasag megeI
hetesi vagy kiegeszito jovedelemfornis.
Novenytermesztes, allattenyesztes, me
zogazdasagi feldolgoz6ipar, gondolok itt
tej feldolgozasra, vagohidra, cirokseprii
keszitesre, egyeb mezogazdasagi es ~illati

termekek feldolgozasara, mind munka
lehetosegeket nyujtananak ujra az itt elO
emberek szamara. Ebben hiszek es ehhez
szeretnem a legmagasabb kepzettsegi es
tudasszintet is megszerezni.

- Munka, tanulas, gyerekneveles... mi a
hobbid, mivel toltod a szabadidod?

Szeretek olvasni, illetve igyekszem
sportolni is. Ha tehetem futok, tormi
szom, s szabadidomben kozossegeket is
tamogatok.

-Eleg szeles korben isrnert vagy arr61,
hogy a kozossegeket, j6 kezdemenyeze
seket tamogatod, szivesen reszt is veszel
azokban. MondanaJ errol par sz6t.

En magam is sportoltam gyermekko
romban, igy termeszetes, hogy tamoga
tom a gyermeksportokat. A Gyomaend
rodi Oszo Sportegyesiilet elnoke vagyok,
s a varosunkban levo sportnevelest is
aktivan tamogatom. Itt emlitenem meg,
hogy marcius 14-en a KSI kajakosok uj
kezdemenyezesekent, Varosi Sportbalt
szerveziink, melynek celja a gyermek
sportok nepszeriisitese, a sportegyesiile
tek megismertetese es osszetartasa.

Civil szervezetek koziil szeretnern
megemliteni a Varosi Onkentes Tiizolto
Egyesiiletet, melynek szinten tamoga
torn a munkajat. Emellett a Kis Balint
Altahinos Iskola sziiloi munkakozosse
genek oszlopos tagja, es az iskolai ala
pitvany elnoke is vagyok. Alapitvanyunk
tamogatja az iskola tehetseges tanuloit,
jutalmazza a diakok es a tanarok kiemel
kedo munkaj<it, eselyegyenloseget biz
tosit h<itranyos helyzetii gyermekeknek,
tamogatja a tanulmanyi versenyeket, ki-
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randulasokat es a szabadidos kulturalis
programokat.

- Ha mar iskola, sz6ba keriiltek gyer
mekeid, mondanal r6luk par sz6t...

Eletem fO celja a gyermekeim boldo
guJasa es sikeriik, ennek sok mindent
alarendelek. Egyediilnevelem oket, min
dig mindenben szamithatnak ram.

Harom lanyom es egy fiam van, 0 a
legkisebb. A ket nagyobb lany mar £0
iskolas, a ket kisebb 12 illetve 11 eves.

. Mindketto sportol, a lanyom kezilabda
zik, a fiam atietizal es uszik.

- Beszelgetesunk elejen sz6ba keriilt,
hogy bizol a varas jovojeben, a helyi ko
zosseg jovot formal6 erejeben... Kerlek
mondj egy par gondolatot errol befejezes
kepp.

Negy gyermek anyjakent, helyben
elOkent hiszetn es hinni akarom, sokat
tehetiink varosunkban azert, hogy a jo\'o
jobb legyen. Minel tObb gyermek ma
radjon itt a telepiilesen, talalja meg itt a
boldogulasat, tanulmanyaik befejeztevel
visszaterjenek, itt alapitsanak csalcidot.
Ehhez kellene a lehet6segeket biztositani
Gyomaendrodnck!

A jovoben szeretnek ezen celok elere
seert dolgozni s a varosfe;lesztesben ak
tlvan reszt venni.

A marcius I-jen az 5.sz. korzetben
tartand6 id6kozi valasztason a kormany
partok (Fidesz, KDNP) Vaszk6 Piroskat
tamogatjak kepviselOjeloltjiikkent.

Dr. Varju Laszl6



Hygieia es Aesculap

A fCirdeshez elsosorban viz kell.
A regi Magyarorszag pedig - mikenl
az lItaz6k evszazadokon at irjak 
igencsak b6velkedett lermeszeli
kincsekben, igy nem voll hijan a
kiilonbozo vizeknek sem. De vollak
gy6gyvizeink is, csodalevo gy6gy
forrasok, meg ol)'anok is, melyekr61
elszegenyedett hercegek, alkimista
csodadoktorok abrandozlak.

Bertrandon de la Brocquiere 10
vag, Jo Fulop burgundi herceg tana
csosa es etekfogo mestere 1433-ban,
Zsigmond magyar kiraly (es nemel
romai csaszar) idejen jar Magyaror
szagon, es megemliti, hogy Blidan, a
val' es a yaros falain kiviil "igen szep,
meJeg fi.ird6k vannak".

Malyas italiai lorlenelir6ja a
humanista Bonfini Magyarorszag
torlenete dmu ll1unkajaban az
1400-as evek vegen emliteSl lesz a

nagy kiraly hires budai palotajanak
regi, nyugati szarnyar61: "A padl6
mindenlitt berakoll, mozaikszeru,
nehoJ foldviasszal, egetelt kobol van
osszeillesztve. Tobb reszen, alkal
matos helyen hieieg es meleg vizes
fLird6szobak lalalhaI6k:'

Olah Miklos 1536-han. Hunga
riajaban fr Buda, Obuda (a mai Bu
dapesl III. kerCdetenek resze, mely a
Margit hfdrol terjedl Aquincumig),
Felheviz (aCjue calide superiores:
BlIda kozepkori kCdvarosa voll, a
Lukacs fCird6 kornyekel foglalta
magaba) mar akkor is regola ne
vezeles forrasairol a Szenl Gellert
hegyenek labanal: "a Duna paltj<it61
minlegy huszlepesnyi tavolsagban
hevizek buzognak fel: a testi beleg
segekben ... kiiJonosen j6k. Vannak
masfajlak is, ezeket KiralyfCird6nek
nevezik a benne lev6 kiralyi f('inlo
miatt. .."

Georg Wernher alig valamivel
kes6bb, 1542-ben adja ki jeles mun
IdjM Mag)'arorszag csodalatos vize
irol cimmeJ.

Igazi csodavizr61 regel 1617-es
Dispulaciojaban a hires-neves, nagy
ludasu Szepsi Csombor Marton is.
"Van a Karpalokban - frja -, Pan
nonia hegysegben, Smolnicium va
roska mellett egy kllt, melybol vizet
merilenek, es haromagu csatornaba
onlik. Akarhany adag vasal leszel
bele, rezet veszel ki, ponlosan olyat,
am it a fOld melyer61 banyasznal:'
A vilaglatott tud6s es ulaz6 nem
masr61, minI a felvideki Szomolnok
szabad laralyi banyavaros egyik for
rasar61 es fi.ird6jer6lmesel.

A felviJagosodas koraban is
hallunk hazai, csudalalos ereji\
gyogyvizekr61. A Mag)'ar Hirmon
do 1781-ben lud6sfl az Erdelybcn
lalalhat6, hihetetlen gy6gyerejerol
elhiresi.ill cegenyi tow1rol: "Er
delyben is igen nagy kelele kez
dett mar savanyo es mas egyszer
smind feredo vizeknek lenni. Mar a
gyergyai, gyogyi, homoroeii, rodnai
vizeket palackokba kezdik sokan
hordozni a varosokra eladas v<'gell
es sok szep penzt szaporan eg)'be
gyiijlenek vele:'

GrOfTeleld Domokos 1796-ban
Egynehany hazai ulazasok leircisa
dmu mliveben a felvideki szklcn,')i
fCird6kr61 emlekezik meg.

A Nemzeli Tarsalkod6 1830
ban egy erdelyi, pontosabban
szekelyfoldi "bi.idosk6rn,ii 'szagll
forras" -1'61 ad hirt, mely a Stell1
gyogyilasara mulalkozoll kiv,~Il)

szernek. A Hepar sulfuris, vagy
maskeppen ken maj reg6ta ismerl
gyogyszer, a regi szazadfordul6
lajan borbajok kezelescre haszn,i1
tak. A homeop<\tia Hepar sulfur
einevezesselmeszkenllla}kt'llt tartJa
szamon es alkalmazza kiihiigesre,
gennyes gyulladasok, idegrenJszcri
erzekenyseg kezelesere.

Forras: Csiffary GI/vriel/o: Regi
magynrfii,.dovilag

dr, A·II/ciar; fUlfit

toen. Hispania
regi, fOniciai es
gorog-r6mai
mltltll, akkoriban
mar g6t-keltiber
mor-zsido nagy
varosaiban,
Cordobaban,
Granadaban. Se
villaban, Toledo
ban, Almeriaban
a r6maihoz ha
sonlo flirdoklll-
llll:a letezett. A

hagyomany sze-
rint Nagy Karoly is sokra tarlotla a
fiirdokel, Frank-es Nemelalfoldon
az 0 idejeben kezdtek fUrd6helyi
segeket kialakitani a k6rhazakban
es zardakban, melyekben a szege
nyek ingyen fiirodhellek. Kesobb a
keresztes hadjaratokban reszt vevo
europai lovagok megismerkedhel
lek a keleli nepek fiirdesi szokasa
ivaI, s ez is erosiletle a kozfiird6k
iranti igenyt. A XIV-XV. szazadban
a maganfiird6k meg a j6m6duak
hazaiban is ritkak vollak, de mar ott
taWjuk a varosokban a (reszben Ro
mal61 orokolt) nyilvanos fiirdoket.

A XVI. szazad kozepere Nyu
gal-Eur6paban veget erl a kozflir
dok fenykora. Ennek lobb oka is
volt, a legfontosabb megis a jar
vanyveszely. Franciaorszagban
XlV. Lajos, a Napkiraly udvaraban
mar csak egeszen kiveteles esetek
ben, betegsegek felleptekor eltek a
fiirdovel, mint gy6gyterapiaval. A
XVII-XVIII. szazadban Londonban
mar egyetlen ilyilvanos fiirdo sem
m(\kodott. 1788-ban irja Retif de la
Bretonne:

"Parizsban szinte senki sem flir
dik, akik pedig megis fiirdenek, be
erik nyaranta, vagyis evente egy-kel
alkalommal."

Fiirdozesi szokasok Europaban
fogad6kban a
vendegek szama
ra kozos helyise
gel tartottak fent,
ahol lehUzhattak
csizmajukat, sza
ritkozh\lttak, s a
legelszantabbak
akar liszlalkod
hattak is.

"Vizel is
k~szilettek kb
mosashoz - irja
a nemetalfoldi
mester -, de az
tobbnyire olyan kevesse liszta volt,
hogy ulana masik vizet kellell kerni,
hogy az ember lemossa, ami mos
daskor filragadt:'

A maganfiirdok hianya miatt
Europaban hosszu id6n at - koriil
belliI a XVI. szazadig - a kozfi.ird6k,
az ugynevezett fiird6hazak, vagyis
nyilvanos fi.ird6k bizlosilollak a la
kossag szamara a liszlalkodas szinte
egyedlili lehel6segel.

Kozflird6k mar az 6korban is
leleztek, s a fiirdesl, a rilualis lisz
talkodast a leglobb vallasalapit6
a vallas rituah~jaba is beiktatta. A
gorogok fi.irdesi szoldsair61 vi
szonylag sokat ludunk. A fUrdo
zest szent dolognak tekintellek: az
lljsziilollet foly6vizbe martottak,
de a templomba jaras is fUrdessel
volt egybekotve. A kedves vendeget
sokszor meleg flird6vel fogadlak. A
flird6k hasznar61 es alkalmazasar61
szo/6 elso llldon1<lnyos fejtegele
seket is Hippokratesznek es Ianit
vanyainak feljegyzeseiben talaljuk.
Eleinte csak folyami es tengeri fUr
dokel hasznaltak, kesobb, mid6n
nyilvanos fiirdohazakal kezdtek el
epiteni, mind alta1<\nosabba valtak
a meleg vizli fUrdok is. A r6maiak
megorokoltek, atvellek, s lovabb is
fejlesztettek a gorog hagyomanyt. A
R6mai Birodalom fiird6i valosagos
palotak vollak. mel)'ekben a fUrdes
minden egyes aktusa szamara ki.iion
belyiseg szolgaJI. Regeszeti emle
kek egesz sora tanltskodik a romai
fiirdok nagyszeruseger61. Talalunk
ilyeneket R6mabal1, Pomejiben,
de hazankban, peldaul az egykori
Pannonia provincia f6varosaban,
Aquincumban, a mai Obudan.

A Kriszlus szuletese utani III. es
IV. szazad tajan, a keresiteny vallas
terjedesevel a flird6kultllra lassan
hanyallani kezdett. A papsag eleinte
ellenezte a flird6k hasznalalal, Szenl
Hieronymus a tiz even feliilieknek
tulajdonkeppen meg is lillolla azl.
A fUrdes es tisztalkodas kullusza
csak a VIII. szazadban lamadt fel
ismel, f6kent a Cordobai Kalifatus
mor-arab kulturajanak, a felviragzo
orvosi tlldomanyoknak koszonhe-
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Kedves Olvas6k! Ebben a cik
kemben szeretnem attekinteni az
eur6pai jiirdozes torlenelel, majd a
kovetkezo alkalommal szerelnek irni
a magyar gy6gyjiirdozes multjar61.

A fUrdes, liszlalkodas evsz<ha
dokon al luxusnak szamilott mind
Nyugat-, mind Kozep-es Kelel-Eu
ropaban. Mar maga a liszla viz is
rilkasagnak szamitolt. Foldreszlink
szamos orszagaban, igy Anglia
ban, Franciaorszagban, Nemelor
szagban, Hollandiaban is egeszen
a XIX. szazadig hianycikk volt a
liszla ivoviz. Forrasok bizonyiljak,
hogy a gazdag varosok is -gyakran
s'zenvedtek viz,hianyban. Genova,
Velence lakoinak vizszlikseglelel
nem elegitettek ki a ciszternak es
kUlak,. ezerl a yaros halarain tulrol,
barkakon kellett behozni az edesvi
zel. Hasonlo voll a Holland varosok
helyzele is, ahol a kutak ketes tiszla
sagll vizel adtak. Lisszabonnak csak
a XIX. szazad elso feleben epi.ilt el
fogadhato vezetekrendszere. Tobb
visszaemlekezes szerint az emberek
osszeverekedlek a vizerl, amikor a
varoskozponltol lavol eso. uj vizve
zell~khez tlilekedtek. Parizsban meg
a XVII.szazadban is egetett agyag
bol es egymasba illeszlelt kivajl fa
lorzsekbol Kesziillek vizvezelekek,
mint a romaiak idejen. A parizsiak
f6 vizforrasa termeszetesen a Szajna
volt, melynek vizerol 1641-ben igy
ir a porlugal kovel:

"A Pellelier rakpart mellett, a
ket hid kozott anti festeket a Szajna
ba a rengeleg kelmefeslO. A Gevres-i
rakparlot alkolo hid irlozalos bUZl
araszl. A varosnak ez a resze undo
ril6 vizel iszik:'

Lelezell az ugynevezett "javitoll
viz" is, melyet ecellel vagy massal
keverlek, az viszont draga volt, igy
a XVIII. szazad kozepeig nem is na
gyon terjedl el. Termeszelesen haval
is olvasztottak, de men tiszla, sz(\z
ho a varosi hazak koriil csak korla
lozolt mennyisegben fordult elo, ra
adasul korLilmenyes volt a szallilasa,
olvasztasa, az igy nyerl viz szinten
fenyi\zesnek szamilotl.

Londonban, a kozepkorban
szinlen fa-, illetve egymasba i1leszl
helo agyagkllpos vizvezelekek szM
lilollak az iv6vizel, melyek azonban
csak a het bizonyos napjain, a nap
bizonyos 6raiban szolgaltatlak vizel
a lakosoknak, alt61 fUggoen, mikor
lollollek fel a ciszlernakal. A ko
zepkori es lljkori Europaban lehal a
kronikus vizhiany es a csatornazas
kezdellegessege miatl a fUrdes es a

. tiszlalkodas hosszu-hosszu evszaza
dokon al mellekes, elhanyagolhalo
dolognak szamitoll.

Nem csak a maganhazakban, az
olthonokban volt ez igy, a higieni
at Wet6en a fogadokban sem volt
jobb a helyzel. Rotterdami Erasmus
1497-ben irl, BeszeJgelesek dmu hi
res muveben a korabeli fogad6kro!
is tudosil. A nemel lerlileten lev6
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Betlehemezestol haromkiralyjarasig
A teli Onnepkor nepszokasait fogtuk csokorba az uj ev elso

rendezvenyen az Endrodi Nephaz konferenciatermeben. Ja
nuar 10-en, kora delutan ujra megtelt a Nephaz emeleti ter
me a pasztorjelmezbe, napkeleti bolcsek kiralyi rUhajaba bujt
gyermekekkel, akik felideztek az Onnep hangulatat es elhoztak
ismet szfvOnkbe a karacsony Ozenetet.

A Komadi Szinjatsz6 Kompania betlehemes csoportja a bi
hari betlehemest elevenftette tel. A humoros sz6fordulatokkal
atszott archaikus dramatikus jatek a sarreti izes nyelvjarast is
m~gszolaltatta. A Komadi Fogyatekos Otthon lak6i meghat6, Ii
ral Jelenetokben Jezus szOleteset jatszottak el, mozgasos sze
repjatekukkal. A hunyai gyerekek haromkiralyjarasa zMa az
Onnepkor szokasait. VendegOnk volt Dr. Bartha Elek profesz
szor, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese, aki a karacsonyi
nepszokasok eredeter61, tajankenti valtozatair61 nyujtott erde
kes tajekoztatot. Dr. Denes Zoltan piebanos ur a vfzkereszti
hagyomanyoknak megfeleloen megszentelte a Nephazat es
annak minden kedves venQ$get. . .

A felcsendOl6 nepenekek esmisztariumjatekok a karacso
nyi Onnepkorfeledesbe merOlo napi hagyomanyit mutatjak be
jelen korunk csaladi as vallasi szokasait61 eltavolodo modern
emberenek. TekintsOk at vazlatosan a karacsonyi Onnepkor je
lentOsebb jeles napjait as szokasait.

A teli Onnepkor a magyar paraszti hagyomanyokban jelen
tos helyet foglal el, hiszen az adventi keszOl6destoi a vfzke
reszti jatekokig megannyi dramatikus szokas, jeles napi hie
delem tartozik ezen idoszakba. Az Onnepkor legjelentOsebb
hied.elmekkel atsz6tt napjai: Borbala, Miklos, Luca, Adam-Eva,
Istvan, Janos, aproszentek, szilveszter, ujev es a vfzkereszt.

'>

A fiuk Szent Borbala napkor jartak kotyolni, es ezen a na-
pon kezdtek el csfraztatni a buzat, amely karacsonyra kizol
dOlve a kovetkezo ev termesere josolt. December 6-an, Szent
Mikl6s napjan f61eg a Dunantulon volt ismert a rnikulasjaras.
Eredetileg az aproszenteki pOspokvalasztas emleke, mely a
13. szazadtol Szent Mikl6s napra kerOIt. Mikl6s pOspok az On
nep eloestejen kiseretevel beter az olyan Mzakba, ahol gye
rr::~ek vannak .es imadkoztatja oket, s az Ogyes gyermekeket
aJandakokkal Jutalmazza meg. Ugyancsak a Dunantulon a
lancos Mikl6snak nevezett alakoskod6k az utcan is ijesztgettek
a gyermekeket. Bementel< a Mzakba, kezOkben seprut vittek,
derekukon lancot csorgettek, es a kovetkezo mond6kat skan
daltak:

"Rontom, bontom, csontorn,
Csorgo, borg6 lanccal jottem.
Van-e rossz gyerek a haznal?
Van-e j6 gyerek a haznal?
A j6nak kalaccsal,
A rossznak virgaccsal."

Luca napjat gonoszjar6 napnak tartottak, ezert kOlonosen
a boszorkanyok ellen kellett vedekezni. Megfokhagymaztak
az allatok fejet, az istall6 ajtajat, eleje· harnut sz6rtak, hogy a
rmacska kepeben jaro boszorkc'myok nyomait. meglathassak.
Szerelemjoslasra lucacedulakat keszftettek, idojarasj6sara pe
dig lucakalendariumot. A lucaszeket is ezen a napon kezdtek
el kesziteni. Luca napja is kotyol6 nap volt, melyen a kovetkezo
mond6kat soroltak a kotyol6 gyermekek:

"Luca-Luca, kitty-kotty,
Tojjanak a tiktYok, luggyok!
Kalbaszuk olyan hosszu legyen, mint a faiL! hossza!
Szalonnajuk olyan vastag legyen, mint a gerenda... "

(BOk, Sopron vm. Tatrai Zsuzsanna 1966.)
. A karacsony elotti kilencedben jMak a paraszti ajtatosko

das szep tormajat, a szentcsaladjan3st.
A betlehemezes a karacsonyi Onnepkbr egyik legnepsze-

rubb miszterium-, illetve pasztorjateka. Korabban a betlehe
mes jatekban el6adtak azt, amit verbalisan a templomban is
lehetett hallani, amirol az Onnep sz61t. A betlehemes jatek nem
magat61 jott letre. Magyarorszagon a 17. szazadb61 vannak az
elso adatok, de Europaban kozel egy evezrede ismertel< a bet
lehemes jatekok. Egy kozepkori mUfajr61 van sz6, amit eloszor
t~mpl?mokban jats.zottak. A templorni szertartasok, a templomi
ntus resze volt. MaJd a templom falai kozOI, bekerOlt a csaladok
a korebe, a lak6hazak talai koze.

"J6 estet klvanol<! Meg ne ijedjenek,
Itt egy kompania, semmit se feljenek!
Lepek en e hazba azon kerelemrnel:
Szabad-e bejonni ide betlehemmel?"

(Nagyszalontai betlehemes, Bihar vm. Kerenyi Gy.1982.)

Vlzkereszt vagy haromkiralyok napjaval zarul a karacsonyi
Onne~k?r. es kezdodik ~ far~angi idoszak. Az egyik legregebbi
egyhazl unnep, a 4. szazadlg ezen a napon Onnepeltek Jezus
sZOletasnapjat es az evkezdetet is. Ekkor emlekezik meg az
egyMza napkeleti bolcsekrol, es Jezusnak a Jordan vizeben
val6 megkeresztelkedeserol. A VIZ megszentelesenek, azaz
megkeresztelesanek szertartasab61 ered a magyar vizkereszt
elnevezes. .

A rovid muvelodastOrteneti vazlatornat Dr. Bartha Elek pro
fesszor gondolataival zarom:

" Vigyazzunk ezekre az ertekeinkre, hiszen a karacsonynak
ezek a lenyegi mondanival6jahoz tartoznak. Soktele mas es
egyeb felhangja is lehet az Onnepnek, mastele ertekeket is hal
lunk latunk id6nkent, de ha ragaszkodni k(vanunk ahhoz ami a
mienk, ami a sajat 6r6ksegOnk, akkor nagyon helyes, h~ ezt a
hagyomanyt k6vetjOk, es ezt az utat jarjuk."
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Sz6rvanyada'ok a gyomai n§gmult ismeretehez

pentek 8-12, 13-18.
szombat 8-18.
vasarnap 9-12
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Osz/6csne Kati

deniknek els6 napjat. Vfzkereszt Napjat
Januar 6, Gyertyaszentel6 Boldogasz
szony napjat Febr. 2, Gyum6cs6t.6 801
dogasszony napjat marczius 25, Aldoz6
Tsatbrtbkat, Ur Napjat, Nagy Ba/dog Asz
szony napjat aug. 15, Kis Asszony napJat
Szept. 8, Peter es Pal Apostolok napjat
29 Juni., Minden Szentek Napjat Nov.
1, Boldog Asszony fogantatasa napjat
decz. 8, Hozza adattak meg a Magyar
Orszagi Klerus tettzeseb61 J6zsef nap
ja MArtz. 19, Szent Laszl6 kiraly napja
27 Juni, Szent Istvan Kiraly Urunk nap
j? augusti 20, Fia Szent Imre herczeg
Ur napja Novemberis 5, es itten a Vatzi
Puspbksegben Altala Szent Mihalyert
29 Septembri (vaci egyhazmegye veda
szentje).

Gr6f ALTHAN Mihaly Frigyes akkori
vaci puspbk igen I<emenyen "vegig szan
tatta" az ellenreformaci6s rendelkezesek
ertelmeben a vaci egyhazmegyeben
eldegel6 reformatus egyhazakat. Me
z6tUron is 1718-ban november 10-en
megjelent egyhazlatogatasa alkalmaval
- csekely szamu hfveit buzditvan - kifo
gast emelt a vilagi es egyhazi hat6sag
nal a turi ref. templom epitkezese ellen,
mondvan, hogy az a regi kbzepkori r6
mai catholica templorn alapjain epult fel.
(Ecclesiam etiam iusta fuit catholica). S
megtiltotta annak tovabb epiteset (For
ras: Turi Alma Mater Bp., 1980.22. old.)

Mivel 6 nemet anyanyelvu leven Vac
varosat is betelepftette kes6bb neme
tekke/, katolikusokl<al, a reformatusok
t61 elvette az addig hasznalt Szent Mi
haly t~mplomot, s a varoson kivul a mai
KI SVAC-nak hevezett varosreszen volt
hajland6 megWrni a kalvinistakat. Ne
vet is legtbbbszbr "Waltzer pispek"-kent
emlegettek (ti. vaci - nemetul - vacer. S

velemenyem szerint ebb61 ered a "vacer'
elnevezes, mert Mez6turon es kbrnye
ken is mindenutt a r6m. kath. vallasuakat
a ref. nep "vacernak" mondja-mondta).

Cs. Szab6 Istvan

Gyomaendrad, Fa lit 56/1 5Z.
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jatekos kedvu fogadoinkat
i1yitvatartas:
hetf6, kedd 8-12, 13-17.
szerda 8-12, 13-18.
csutortok 8-12, 13-17.

Haan Lajos, tud6s evangelikus lelke- cblbpbk es naddal beszegettek, sarral
sze a bel<escsabai gyulekezetn~k 1870- tapasztva."
ben Pesten kiadott "Bekes varmegye 1773-ban Gyoman volt 2000 lelek la
hajdana" c. kbtete~ sza~del<ozott ujb61 kossag, 18 mesterember, 1 kereskedo,
kiadni, bovftett, Javltott ~altoz~tban. SaJ- 3495 hold (1 hold 1200 negyszbgbl) fbl
nos erre nem kerult sor es a kezlrata ha- det muveltek, az orszagos ad6ba fizettek
lala utan eltOnt. Erdekes m6don 1980-as 1443 Frt.-ot, hazi ad6ba 425 Frt.-ot.
evek elejen Gy6rb61 ajanlottak fel meg- 1725-ben "sbvenybOl" epitettek
vetelre a keziratot a Bekes megyei level- templomot, 1735-ben valyogb61, 1775
tarnak. E keziratba betekintest nyerhet- ben egetetlen teglab61 b6vitettek a
tern j6magam is es a Gyomar61 frottak templomot (egyhazi irattari bejegyzes
kiegeszft6 adatait ittkbzlbm. b61 tudjuk, hogy e temp/om alapfalaiban

A kezirat 96. 0ldalat61 szerepelnek egetett tegla volt es a felmen6 falakban
adatok Gyoma mez6varos multjar61; is b6ven volt tegla, ezeket az uj templom
ellentetben az 1870-es kiadasban ir- 1804-1808 kbzbtti epftesekor kiszedtek
takkal e keziratban Gyomat 1717-ben es a mai templom falaba epitettek be).
mar rnegtelepult helynek frja, Csabaval Ezen 1775-ben epitett-b6vitett templom
es Ocsbddel egyutt. Az 1717~es bssze- eplteshez csatlakozik egy halotti anya
irasban azert nincs benne Gyoma, mert kbnyvi bejegyzes; "Anno 1776. apr. 16
meg nem jar! Ie a harom evi ad6men- an predikaci6val temettetett SZANTAI
tesseg. Haan Lajos szerint a gyornai- NAGY Mihaly Ekklesianknak Templo
ak, fUzesgyarmatiak, kbrbsladanyiak, munk epftesekor ket esztend6kben volt
szeghalmiak Biharb61 telepUitek uja, huseges Gondvisel6je, 48 esztend6s
vagyis onnan jbttek vissza s masokat is vala" Temetesi Igeje: Janos evang. XI:
hoztak magukkal. Megjegyzi meg, hogy II):)
a devavanyaiak, doboziak - (Jgymond - 1830-ban az uradalom mez6berenyi
,,6slakosok", tehat a te/epOles folyama-· nemet agostai evangelikusokat telepitett
tos a h6doltsag vegeig. Gyoma falu az be Gyoma Als6-Reszibe. 1836-ban a
1724. evi kamarai bsszefras szerint all r6mai kath-hfveknek - azkik legtbbben
50 jobbagy csaladb61, akiknek van 94 db az uradalom alkalmazasaban vannak 
bkbr, 104 db tehen, 51 db 16, 283 db juh BELY Ferenc tiszttart6 az urasag j6vol
166 db sertes a tulajdonukban. tab61 egy zsellerhazat ajandekoz isteni

Az bsszeirasban a nbvendek allatok tiszteletek megtartasa vegett. Ennek
nem szerepelnek,iparos-mesterembert helyen epult kes6bb az imahaz az iskola,
nem frtak be. Az urasagi l<orcsmab61 Wodianer es a varadi latin pOspbl< segit
bevetel 36 frt., a meszarszekb61 4 Frt., segevel.
a Nagy-Kbrbzsbn val6 revb61 8 Frt., a A mez6turi Reformatus Egyhaz irat
halaszatb6115 Frt. Meg ebben az evben taraban 6rzbtt I. kbtet "Kis anyakbnyv"
1724-ben a nagy terhek el61 18 csalad ben erdekes adatokat talaltam a XVIII.
megszbkbtt vissza Biharba es mas me- sz. eleji egyhazi viszonyol<ra vonatkoz6
gyekbe. Kenytelen volt a varmegye er6- an. Akkoriban a r6m. kath. egyhaz szi
vel megfogni a falut, hogy szet ne men- . goruan betartatta, ahol tudta, az ellenre
Jenek. formaci6s intezkedeseket. Nevezetesen

1731-ben az akkori jegyz6 SZABO az unnepek megtartasara vonatkoz6an.
Istvan pecsetnyom6t csinaltatott a fa- Bekes rnegyei vonatkozasban nem talal ..
lu~ak mely abrazol egy szivbbl kinbvo, tarn eleddig ilyen adatos s ezM kbzlbm
mint valami poharb61kinbv6 r6zsabokrot a mez6turit, mert itt hitelesen dokumen
(harom szal), ezen karul frassal: "GYO- talva van ennek me-
MA FALU PECSETI 1740." Val6szinu nete. Feltetelezem,
arr61 lehetett sz6, hogy a falu n6tariusa hogy pI. Gyulan,
1731-t61 szolgalt mar itt Gyoman, s csak aho/ "jobban szem
1740-ben keszult el a pecsetnyom6 elatt" voltak mas fe-

~.Reformata Szent Egyhaz felallt mar lekezetek is, ez un
az .~Jra m~g(jlest61 kezdve (Anyakbnyv . nepeket meg I<ellett
els? .?ld?lan; "Ezen helyet - tudni illik tartani. Tehat a tUri
a torok es tatar pusztitasa utan - ismet adatok: "XlV. Be
~~zdtek megulni reszint elebbeni, reszint nedek r6rnai Papa
uJ lakosok 1717. esztend6 Mindszent 1753. Sept. 1.e kb
H~vanak 8..ik napjan" (vagyis okt6ber vetkezend6 napo-
8-an).. . kat parantsolta meg

A r~gl templomukat nem mertek ujra innepelni Magyar
~asznalatba venni, merthogy 1540-es Orszagban; Minden
evekben a reformaci6 felvetelekor e r6.. Vasarnapot Eszten
rY!al .kath. templomot kezdtek hasznal.. d6ben altai, Hus
nt, felve hogy a varrnegye elveszi t6luk. vetba, Punkasdbe,
,,1717-ben imahazat epitettek fbldbevert Karacsonyba, min-
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"Al'anyhidat verek hitbOl, remeny
boll szeretetbol!"

1I~(Q) ~~mn~M~~

Verni kezdem az aranyhidat

Megkerdeztem a feeskeke!' fUlemileket:
miert!
- Azer! jottUnk, hogy toviltanjUnk.

Megkerdeztem il vagyilka!, viragokilt:
miert1
- Azert jottUnk, hogy lovat(injiink.

Megkerdeztem il folyokat, viharokat:
miert!
- Azert jottiink, hogy tovatanjiink.

Megkhdeztem a kaeago tavaszokat:
miert!
- Azert jottUnk, hogy toviltanjlink.

Megkerdeztem il Napo!, Holdat, esillagrendszereket:
micrtl
- Azert jolliink, hogy tovatanjlink.

Megkerdeztern a bolcscfeteke!' eszmeke!' vallasokat:
miert1
- Azert jollUnk, hogy tovatanjlink.

Megkerdezlem a rozsaszina boleso-esonakokat:
mierl!
- Azert jot!link, hogy tovatanjUnk.

Megkerdeztem a Fekete koporso-esonakokat:
miertl
- Azert jottlink, hogy tovatanjiink.

l\1egkerdeztem vegUl az Istent.
- En nem jottem es nem megyek,
en nem voltam es nem leszek:
en Vagyok!

Mi var itt en ream!
Bolcso-esonakon jottem, koporso-esonak var ram.
Eszmek em loin Ilottem, ereimbe esempeszlek az elmulasL

Tavaszok voltak pajtasaim, viharokkal cimboraltam.
Nem akarok elm(llni il cimboraimmal.
I<apaszkodnam a feeskek szarnyabil,
de a feeskek lovatannek.
Megnyergelnem nuk nyihogo tombolasi\t,
de a fiuk tovillUnnek.
Lanyok bombazo bajain tutiljoznek,
de il lanyok 10villUnnek.
Mi var itt en ream!

Arany-hidat verek hitbol, remenybol, szeretetbol.
Az elmUias ereeskei, esermelyei, folyoi felett,
tavaszok, eszmek, filozofiak felett,
emberek, Nap, Hold, esillagrendszerek felett,
ilZ elmulas tengere felett,.
arany-hidat verek Ahhoz,
aki nem jott es nem megy,
aki nem volt es nem lesz,
akiVan!

A gyermek jatszani akart
A vonal futolt. A kupe-dobozok
szakek voltak. A gyermek unatkozott.
Tavilszi esermely-C1etnek szak volt a part.
A esermely aradt. A gyermek ji\tszani akart.

A gyermek szeme !Ukrot keresett:
anyjara mosolygott es vart egy keveset,
az anya arc nem !Ukrozte vissza,
szomoru volt. A tlikor nem volt tiszta.

A gyermek szeme !Ukrot keresett:
a bankarra mosolygoll es var! egy keveset,
a bankar area nem IUkrozte vissza,
borzet bongeszett. A tlikor nem volt tiszta.

A gyermek szeme !Ukrot keresetl:
egymas! !Ukroztek a szerelmesek,
a gyermek rajuk mosolygott. Nem tlikroztek vissza,
vagy fatyolozta. A !Ukor nem volt tiszta.

A gyermek szeme !Ukrot keresett:
a kalauz oreai veresek,
a gyermek ramosolygott, sZlirke szolga volt,
nem tUkrozhette vissza. Doiga volt.

A gyermek szeme tlikrot keresett:
a gyermek ram mosolygol!, 5 areat, a kedveset
tlikroztem, mint kek to a teli holdat
5 ringattam. Valilhol angyalok daloltak.

6, en raerek. Nines semmi dolgom itt a penzzel.
Nines semmi dolgom a szerelmi mezzel,
sem kenycrrel. Hil meghareoltam a bannel a hareom;
a tUkor tiszta, tiszta gyermek-areom.

En !Ukre vagyok minden mosolyoknak,
en azerl C1ek, hogy visszamosolyogjak
viragra, lepkere, bokorra, rengetegre,
farkasra, baranyra, szivarvanyra, fergetegre,

fenyre, holdra, csillagokra, szegenyekre, gazdagokra,
szenvedesre, vidamsagra, jo napokra, rossz napokra,
rozsafara, keresztfara, visszamosolyogjak mindenre,
visszamosolyogjak az Istenre.

AZ EMBER ESARNYEI<A

Egy fenyesseges hajnalon a foldbol not! egy ember.
Valaki beoltolla 01 kef feny - imad6 szemmel.

Meglatta a kelo Napot es ment felcje folyvas!,
valilmi targy vonszolta, mint tenger fele forrast.

Az elet jott - men!, szineslilt, pergett a film korUlolle,
szemcbe hulll a mull, jelen: oklevel kiloJiilte.

Nem dobbenlette semmi meg, a eel - erzese tiszla.
Csak ment , esak ment a Nap fele. Nem nezett volna vissza.

A Nap meg megtrHalla ot: Az egzenilre pattan!,
akkor sejlett meg egy gyanut, rejtelyt, megoldhalatlant.

Most merre menjenl Folfele! Ha szarnya volna bord6!
Itt puszluljon mint egy - nyaras, szegeny kis napraforgo!

A Nap megindult Jefde. Az ember meg \llima.
A Nap vert hullatott. Bukott. Tan eltorott a szarnyal

Ha mostan vcgleg elWnik: mi jo! mifele vegzet!
Az ember osz left hirielen, megremlilt, halra nezett.

Most latta meg kHarl - karl' arnyekM szivbe filjon,
aminl keresz!U1 feketlilt 5 elnyult a messzi tajon.

Vallara velie szomorun a merfoldes keresztel.
A Nap lehullt, a fold kihUil es alkonyodni kezdelt.

.Az ej sara volt, mint il sal; ill ember laba gyuria,
nem tudta azt sem merre jar s ralepeft a lejulra.

Vallan vonszolta a sotel, a ,erfoldes keresztet,
hogy odaert, a nagy kereszt ragyogni, egni kezdett.

Lepdelt csillagt6i esillagig, tan ezer ev[g is ment,
beoltoll feny - szomjas szeme kereste at, az lstent.. ..



2015. februar VAROSUNI( 13

folytatas a 7. oldalr61 meg a munkaerohianyt.
Az oszi esos ido az

allami gazdasagok betakaritasi munkait nehezi
tette meg, fgy az elftelt kulakokat vittek ki cukor
repa betakarftashoz. Akkor meg kezi betakaritas
volt. Ott dolgoztattak oket, amfg a fOld Ie nem
fagyott, akkor iranyitottak oket ipari Uzembe. Ke
sobb pedig epftkezesre kerUltek. Amikor kesobb
- korUlmenyes~n - bekerUltem az Egyetemre,
elmondtam Ed~'sapamnak,csak annyit mondott:
"En is jartam fiam Egyetemre, amikor mi rabok a
Miskolci Egyetemet epftettUk".

Edesapam a borton letoltese utan nem jott
haza, mert mar varta a kovetkezo ftelet. Voltak
az epft6iparnak olyan kiemelt epitkezesei, ahol
mentesftettek az eHtelteket a bUntetes letoltese
al61. fgy kerUlt a szentkiralyszabadjai repUI6ter
epftkezesere. Itt nem vettek figyelembe a bfr6sa
gi fteletet, sem az Ad6hat6sag fizetesi letiltasat.

Mi, itthon maradottak viselWk a "hatalom"
szekaturajat. Alland6 volt a foldcsere. Mi a sajat
fOldjeink helyett a csejti iskola kornyeket kaptuk
meg, nagyreszt legel6 volt. A terUletre es6 ad6
es a beszolgaltatas az maradt. Alland6 "vendeg"
volt a vegrehajt6. Mindent elvitt, ami mozdftha
t6 volt. Koesival es 16val fuvarozni jartunk, de a
keresetet letiltotta az ad6hat6sag. f

KUlon "robot" teljesftest frtak e16. Vegrehaj
t6t kellett vinni a tobbi kulakhoz, hogy foglaljon.
Amikor baromfi kerUlt lefoglalasra, el kfvantak
volna, hogy mi zavarazzuk a tyukokat es a libakat
az udvaron. hogy el tudjak vinni. Ezt azzal ved
Wk ki, hogy a lovak ijed6sek, es ha alaszaladnak
a 16nak, a baromfi megijed es meheWnk haza
gyalog. Mas formaja volt a "robotnak': amikor
a nyari betakarftaskor az allami gazdasag terU
letere voltunk kihajtva termenyt hordani. Mi a
Ballai Allami Gazdasaghoz voltunk beosztva. Egy
hetig kellett reszt venni a betakaritasban. Nap
szamot fizettek, de azt is lefoglalta a vegrehajt6.
A mar emlftett esapadekos 6szon a gazdasagok
is nehezen tudtak vegezni az 6sziek veteset.
Segftseget kertek, mi volt egyszer(ibb, mint a
kulakokat"mozg6sitani': vetni. Egyebkent is part
felajanlas volt, hogy november 7-re az osszes
gabonat elvetik. A gazdasagvezet6 akkor Erkel
Tibi baesi volt, a nagy zeneszerz6 unokaja. 6 is
latta a nehezsegeket es mondta, hogy tudja, de
esak er6ltessUk. f\ vet6gep esbvei mindjart bera
gadtak. Erre a brigadvezet6k eltalaltak, hogy"a
lovakat hagyjuk a dul6 vegen a geppel egyUtt,
es a buzas zsakot vegyUk a vallunkra, es kezzel
sz6rjuk el a buzat': Ennek a varjak orvendeztek
a legjobban, mindjart megleptek a vetest. Erre
kitalaltak, hogy a legel6n lev6 birkakkal vegig
jaratjak a vetest es azok ugy betapossak, hogy a
varjak nem tudjak kiszedni.

Kes6bb, amikor mar magam is felalltam a"kis
samlira" vezet6 technikus lettem a Mez6turi Ta
lajtani Osztalyon, f6 feladatunk a szikjavftas volt.
Ezeket a tbnkretett terUleteket kellett megjavita
ni kbltseges-dig6zasos m6dszerrel.

Kes6bb, amikor atkerUltem a Kaposvari Ta
lajtani Osztalyra - itt ontozeses es melioraci6s
tervezes volt a feladatom - , talalkoztam egy
f6agron6mussal, aki szinten volt a ballai gazda
sagnal vezet6. Emlekezett a kulak brigadokra.
E.lmondta, hogy nem 6 iranyftott, hanem a part.
Ot alland6an figyelte egy szemely, aki Gyomar61
az AVH laktanyab61 volt kirendelve a megfigye
lesre. Nyolc h6napig bfrta, utana Kaposvar mel
lett kapott allast. EI6z61eg meneskari tiszt volt.

A eel az volt, hogy a kulaksagot anyagilag
leepftsek es a foldjUket el tudjak venni, hiszen
alakultak a szovetkezetek. Ezeknek epUletekre es
fOldekre volt szUksegUk. Az els6 belep6k a szb
vetkezetekbe a foldhoz juttatott agrarproletarok
voltak. Ezek a lenini utmutatas alapjan dolgoz
tak, azaz 8 6ra munka, 8 6ra pihenes, 8 6ra sz6ra
kozas. Nyari id6ben, amikor mi parasztok hajnali
2 6rakor kelve mar ledolgoztunk egy muszakot,
akkor jottek kerekparral kifele Endr6dr61 dolgoz-

ni. Delutan 4 6ra fele, amikor mi meg javaban
dolgoztunk, 6k mar mentek haza, mert letellett
a 86ra.

Miutan mar mindent elvitt a vegrehajt6, ko
vetkezett a kenyszerites a fOldek eladasara, illet
ve a tanyak elhagyasara. Ekkor kbvetkeztek azok
az "esti agitalasok': amelyek veressel is vegz6d
hettek.

Edesapam mint ipari munkas eeltalannak lat
ta a termeketlen fOld megtartasat, es felajanlotta
az allamnak. Ez termeszetesen teritesmentesen
tortent, hiszen a felalmoz6dott ad6ssag min
dent elvitt. A nagyapam, aki akkor 72 eves volt,
ragaszkodott az egyetlen megelhetesi forrashoz,
nem akarta alarrni a fOld leadasi nyilatkozatot,
erre el6vettek az asztalfi6kjab61 a gumibotot es
megfenyegettek. Ez egy endr6di rend6r volt.
Erre nagyapam sfrva fakadt es alafrta a papfrt.
Egyenesen hozzank jbtt es sfrva mondta: "Fiaim
foldonfut6 lettem': Edesapam, aki akkor mar le
adta a fOldi,et es munkas lett, annyit mondott:
"Ne sfrjon Edesapam, amfg nekUnk kenyerUnk
lesz, add.ig maganak is jut': Val6ban mindig lato
gattuk Oket, es gondoskodtunk r6luk.

A fOld utan a tanyara is sor kerUIt. A tulzott
terhek, amelyek az allamra nehezedtek, most
mar az egyeni parasztsagra tev6dtek at. Jott a
'kenyszerites a szovetkezetek alakftasara. A pa
rasztsag, tanulva a kulaksag peldajan, bevitte
a faldjet a szovetkezetbe. Volt, aki kimaradt, de
azokat meglatogatta az "endr6di esontbrigad';
akik hfresek voltak tevekenysegUkr61. Es addig
rugdaltak es vertek, amig ala nem frta a belepesi
nyilatkozatot.

A megalakult a szovetkezet tagjai mind
ezUstkalaszos gazda volt. Nem gazdalkodtak
rosszul, de a szovetkezetben nem gazdalkodhat
tak onall6an. Kineveztek egy 6 h6napos akade
miat vegzett agrarproletart iranyft6nak. Minden
munkanal ki kellett kerni a velemenyet. Egyszer
- lueerna veteskor - megkerdeztek: tudjak, hogy
holdankent takar6 novenykent egy hold terU
letre egy mazsa arpat kell vetni, de mondja mar
meg, hogy lueernamagot mennyit vessenek? A
valasz ez volt: Ha egy rnazsa arpat vetnek, akkor
lucernamagot is egy mazsat kell vetni. A szakiro
dalom, mint apr6mag hat kg elveteset [rja el6
holdankent. Ezzel levizsgazott szakmai tudasat
illet6en gazdaink el6tt.

A t61i.ink elvett tanyat szovetkezeti kbzpont
ta alakftottak ki. Bevezettek a villanyt. Ma viszont
mar elbontottak. A hajdani Endr6d VI. kerulet
160 tanyajab61 egy sines meg. Mind elbontottak,
es meg penzzel is tamogattak a tanya lebonta
si programot. Ma viszont penzzel tamogatjak a
tanyak epiteset. Ez kerUI sokba nekUnk: otven
ev alatt a ketszeri Lijjaepites. A nagybirtokok
majorjainak szetverese, mert komoly epitme
nyek voltak. Felepiteni egy tanyarendszert apro
tanyakkal, majd lebontani es ujraepiteni egy ma
jorrendszert, amely k6zel sem volt olyan icl6tall6,
mint az el6bbi. Most ezeket is veszni hagyjuk, es
ujra epitjUk a tanyarendszereket? Ehhez viszont
jarhat6 kbves utak kellenenek, nem beszelve a
villamos energiar61.

Az elUldozott kulakok, szorgalmasan dol
gozva, uj egziszteneiat tudott maga es esaladja
szamara kialakftani.

Egy par kulak szemely nevet itt megemlitem.
NevUk maradjon fenn, mivel mar nem elnek.
Ezekkel a kes6bbiek soran szemelyesen is talal
koztam.

Kalmar Vince
A Palotasi Allami Gazdasagban talalkoztam

vele, ahol f6agron6muskent tevekenykedett. A
f6 uteai hazuk lett a parthaz. Allft61ag mi, 56-os
nemzet6rbk ezt "dultuk" reI. Bar 1956 utan az ak
kori partvezet6 kUlon koszonetet mondott, hogy
nem engedWk feldulni az epUletet.

Uhrin Laszlo
Jaszberenybe n6sUIt. F6konyvel6je volt az

egyik varos melletti kbzseg szovetkezeteben. Ott

talalkoztam vele.
Pinter Bela
Budapestre kerUlt es segedmunkaskent dol

gozott a GI6busz Konzervgyarban. Elvegezte az
egyetemet, vezetO beosztasokba kerUlt, majd
6 lett a gyar vezerigazgat6ja. Kes6bb, amikor a
nagyobbik lanyom elvegezte a Kerteszeti Egye
tem tart6sft6 szakat, 6 alkalmazta laborat6riumi
mernokkent.

Hanyecz Bela
A mez6turi allami gazdasag alkalmazta ke

rUletvezet6kent. Ugy tudom, onnan ment nyug
dfjba.

G. Timar Vince
Ismert szemelyisege volt Endr6d kbzsegnek.

A haboru alatt a Hunyadi paneelosoknal szolgalt.
A debreceni nagy paneelos esataban reszt vett es
megsebesUIt. Amerikai fog sag ban volt, hazafele
jbvet az oroszok fogsagba ejtettek es szallitottak
ki Oroszorszagba. K6rosmez6nel megszbkott es
egy szenet szallft6 tehervonaton, a szen koze
temetkezve jutott.el haza. Beiratkozott az Egye
tem jogi karara. Harmadeves volt, amikor egy
rosszakar6 "n6i" ismer6se elvitette az AVO-sok
kai. pont a lakodalma ejszakajan. Mindezt azert,
mert nem 6t vette el. Egyenesen az Andrassy ut
60-ba vittek, ahOI allanclo kinzasnak volt alavet
ve. Azt kellett volna bevallani, amit nem tudott.
Kiznasokb61 mindenki reszesUlt minden heten.
Ott volt benn a kinz6szoban, amikor Mindszenty
hereegprimast is kinoztak. A kinz6k kbzott vol
tak hblgyek is, s6t egy endr6divel is talalkozott.
Nyole h6napot tbltbtt benn, mikor rakerUlt a 501'
a bir6sagi targyalasra. Negy vadpont volt ellene,
ami bunoket elkbvetett. Az addig szerzett jogi
tudasaval ki tudta vedeni az allftasokat, hogy ott
sem tart6zkodott, akkor a bfr6sag az elkbvetesi
szandek miatt 8 h6napra itelte, ami a benntOl
tott id6vel Ie is volt tudva. Kival6 futball jatekos
volt. Az egri Faklya NB. II-es csapata megkereste
es szerz6dtette. Egyben az ottani erd6gazdasag
f6konyvel6je lett. A SOl'S utjai kiszamfthatatla
nok. 1956 tavaszan az endr6di sport egyesUlet
hazahfvta edz6nek. A forradalom kitoreseben 6
is reszt vallalt.

A forradalom leverese utan 6t is el akartak
fogni. A karhatalmistak paneelkoesival mentek
ki erte es vittek be a"SzUrkehazba". Ott kell6 ve
res utan szallitottak el. Gyulara kerUlt es onnan
ilZ internal6 taborba. Hosszabb ottani elzaras
utan nehezen tlldott elhelyezkedni. Mivel na
lunk a Talajtani osztalyon Uresedes volt (kozben
(izemmernbki diplomat szerzett), jelentkezett es
felvettek. Nekem volt a feladatom, hogy betanft
salll a "Talajtan rejtelmeibe". Tiz evig dolgoztunk
egy Intezetnel, sok kbzos kiszallason, mindig
tema volt a bortonben toltbtt id6. Kozben en a
Kaposvari Talajtani Osztalyra keri.iltem. Tobbszbr
felkeresett, mert Hevizre szeretett jarni, betegse
get gy6gyfttatni. Ott volt egy orvos, aki a tiszti
iskolan evfolyamtarsa volt es az kezelgette. EI
mentem latogatni, amikor tudattak velern, hogy
a nap folyaman bsszeesett es meghalt. Az orvosa
elmondta. hogy mindent elkovetett, hogy elet
re keltse, de a szive olyan allapotban volt, hogy
nem lehetett megmenteni. Tobb infarktusa is
volt, es 6 ezt labon hordta ki.

A kulakok Uldozeset a Nagy Imre miniszter
elnoksegenek idejen szUntette meg. Az elke..
szUlt"kulaklistat'; amely az 1953. februari alia pot
szerint: 71.603 f6 volt, Nagy Imre utasitasara a
BelUgyminiszterium begyujtotte es titkositotta,
de nem semmisitette meg. Ehhez jott meg az
1959-ben a rend6rsegt61 begyujtott lista, amely
tartalmazza, az 1956-05 tevekenyseget, vagy
bUnteteset az illet6knek. Ezt mar 1990-ig a BM
allambiztonsagi f6esoportf6nokseg "antidemok
ratikus szemelyek ellen6rzese" cimsz6 alatt tar
tottak nyilvan.

Ez volt az a kaderlap, ami minket eletUnk ve
geig elkiser.

kep"k i/ /7 oidi/loll Tfillar Mihaly
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Harang Kupan a labdarugok

FOlop Zoltan

Szomorkas kodpara fedi a tajal,
a tel enyhe, a hideg meg varhat.
P6khal6, okornyal szullong a leg ben,
para-felno szurkul amesszesegben .. ,

Uj ev januurja•••

OjEv
OJ eva fogadalmak ideje!
Megfogalmazzuk, ki mit szeretne...
Minden vagyad teljesiiljon,
gond, baj mindig elkeruljon.
Legyen szep az Eleted,
gondtalanul elheted...
Legyel derus, boldog,
keriiljenek el a gondok.
Kivanom, hogy Jegy vidam,
legyen sok riigy az almafan.
KivaY/om, hogy egeszsegben,
eld Bleted sok szepsegben...
Kivanom, hogy legyet, s tegyel

. mindent, mi j6, s huseges legyel.
Kivanom, hogy tisztelj, szeress!
Becsiilj meg mindenkit, ki szere!.
Mit kivanjak meg Neked?
Oszd meg velem az Eleted...

Vecses, 2014, januar 1.

6 Ev- Uj Bv!

Vecses, 2014. XII. 31.

Nem lesz tel mar az iden?
Kerdezem, vulasz nines, -miMI?
Senki sem felel, (send vesz korul,
nema a tai, szfvem nem orul ...

Mint megfaradt vandor
eJkullogott az 6-ev,
s ifju "Titan"kent erkezett
az Dj-Ev!
Az "oreg" sok rosszat
h:itrahagyva,
csendben osont el
h6ba' fagyba ...
Az ifjll csupa onbizalom ,
bliszken allt.
A kihivast elfogadom!
Mondta: sigert fGt-fat ...
El akartuk hinni
az igazat, s a val6t.
Bizni, hinni, hogy jobb lesz.
Az lij Evben nem fagynak meg
Emberek, kik jobbra erdemesek!
Tobbe nem fazoak, s nem eheznek!
Az EMBER-t elteti a remeny
bizni hagyja, hogy nem szegeny.
Minden Ev jnl kezd6dik, .
csak kes6bb erzi, hogy verg6dik.
Hinni akarja, hogy jobb kovetkezik,

Aszurkeseg ram telepszik,
azonban, keserve egyre novekedik. .. kedvem tole, keseredik.
Mit tegyen? - elbujjon? J6 volna, ha esne mar a h6,
Felveszi a kesztylit. vig!ln (suszna raila aszank6.
Kihivasnak fogja fel, megkiizd vele. . . , ,.
Szamot ad igereter6l maJ'd az tV vege... Ha feher I~s~ v~gre a ~al"

az ember orome ben klObal ...
De a kodpara (sak lebeg,
eltakarja a borus eget ...

sok utan nyerte meg a tornat, a 3-3-mas dont6 utan a szetloves
ben nyertek a sarretiek.

\
Eredmenyek: ~

A-csoport: Korosladany-Csardaszallas 3-3, Szegha-
lom-Kondoros 4-1, Korosladany-Szeghalom 5-3, Csarda
szallas-Kondoros 2-3, Csardaszallas-Szeghalom 3-5, Ko
rosladany-Kondoros 4-5. Vegeredmeny: 1. Szeghalom 6
pont, 2. Kondoros 6, 3. Korosladany 4, 4. Csardaszallas 1.
B-csoport: Szarvas-Gyongy Pressz6 3-5, Gyomaendr6d
Mez6bereny 2-1, Szarvas-Mez6bereny 6-2, Gyomaend
r6d-Gyongy Pressz6 2-4, Gyongy Pressz6-Mez6bereny 7-5,
Szarvas-Gyomaendr6d 4-2. Vegeredmeny: 1. Gyongy Presz
sz6 9, 2. Szarvas 6, 3. Gyomaendr6d 3, 4. Mez6bereny O.
Keresztjatek:

5-8. helyert: Gyomaendr6d-Csardaszallas 5-3, Ko-
rosladany-Mez6bereny 6-5. 1-4. helyert: Szegha-
lom-Szarvas 4-2, Gyongy Pressz6-Kondoros 4-0.
Helyoszt6k:

7. helyert: Csardaszallas-Mez6bereny 4-2.5. helyert: Gyo
maendr6d-Korosladany 4-3. 3. helyert: Kondoros-Szarvas 4-4
(9 meteresekkel: 6-5). Donto: Gyongy Pressz6-Szeghalom 3-3
(bOntet6kkel: 6-7).

Valtozasok a labdarug6 egyesulet
elnoksegeben

Ez evben (2015. januar 17.) mar otodik alkalommal rendez
tek meg a szervez6k a "Harang Soroz6 Kupa" teremlabdarug6
tornat a Varga Lajos Sportcsarnokban Gyomaendr6don. A kifras
a gyomaendr6di es kornyekbeli, megyei bajnoksagokban jatsz6
csapatok szamara sz6lt, els6dleges celkent kerOlt megfogalma
zasra, hogy a hosszu teli pihen6 utim a felkeszOles megkezdese
el6tt, j6 hangulatu rahangol6d6 merk6zesek megrendezesere
kerOljon sor. A szokott61 elter6 kapumeret (5 x 2 m) a tamad6ja
tek kihangsulyozasara iranyult.

A tornan 8 kornyekbeli csapat vett reszt. Nagyszeru merk6ze
seket jatszottak a csapatok, ahol osszesen 140 g61 esett.

A-csoport: Korosladany, Csardaszallas, Szeghalom, Kondoros
B-csoport: Szarvas, Gyongy Pressz6, Gyomaendr6d, Mez6be

reny
A nyolc resztvev6 ket csoportban vfvott kormerk6zest. Valto

zatos kuzdelmek voltak a ~soportmerk6zeseken, amery dontott
a rajatszas sorrendjer61.

A helyoszt6kon a ket csoportutols6 csatajan a Csardaszai
las diadalmaskodott, a Korosladany a 6. helyen vegzett a hazai
gyomendr6diek elleni vereseg utan, a Kondoros buntet6k utan
szerezte meg a 3. helyet, ahogyan a Szeghalom is bLintet6ruga-

Az elmult ev novemberenek utol-
e, 56 szombatjan veget ert aGyomaend

r6di Futball Club labdarug6i szamara
a 2014-2015-05 evad 6szi szezonja. A
Wi pihen6 mindig hosszura nyulik a
magyarorszagi amat6r egyesOletek
szamara, ez az eghajlati viszonyok
kedvez6tlen alakulasa miatt van igy.
Ezt a hosszu pihen6t egy-egy terem-
torna szakitja meg, melyen reszt vesz

"'!"'..-a csapat jatekos allomanyanak j6
,"'''''' nehany tagja. A teli pihen6t kihasz-

nalva az elnokseg kozgyulest hfvott
ossze 2015. januar 15-re. A kozgyulesen az elnokseg beszamolt
a tagsagnak a 2014. evi munkajar61, ertekelte a labdarug6 kor
osztalyok eredmenyeit, es szamot adott az elmUit ev penzOgyi,
gazdalkodasi adatair61. A napirendi pontokat tobb hozzasz616
epft6 kritikaja es velemenye mellett a kozgyules elfogadta. Az el
nokseg het f6b61 all6 tagjai kozOI az elmult ev els6 feleben egy f6
munkahelyi elfoglaltsagara hivatkozva lemondott. Az ev vegen
egy f6 bejelentette, hogy 2015. januar 1-t61 nem kfvan szerepet
vallalni a Gyomaendr6di FC elnoksegeben, atadja helyet a fiata
labb korosztalynak. Az elnokseg ez ev januar elejen megtartott
Olesen vegOI ugy dontott, hogy az osszehfvott kozgyulesen be
jelenti lemondasat. Ez a bejelentes a kozgyulesen megtOrtent,
ahol alemondast a tag sag. tudomasul vette. Megalakult az ot
f6b61 al16 jelol6bizottsag, akiknek feladata lesz megtalalni a ko
vetkez6 elnokseg alkalmas szemelyeit. A kozgyules dontOtt a ko
vetkez60les id6pontjar61, ahol a jelol6bizottsag javaslatot tesz
az uj elnokseg szemelyeit illet6en. A kozgyules id6pontja: 2015.
januar 28. 18.00, ahol varhat6an a tagsag megvalasztja a Gyoma
endr6di FC Llj elnokseget az elkovetkez6 ot eyre.
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Mesek, versek...

Az ajandek bicaj ...
, Z~lika kilenceves es minden vagya egy "meno" ke

rekpar, persze van neki most is, csak az regi ut6tt-ko
pott, de azert meg gurul. ..

A szulei kedvesen megmagyaraztak neki, hogy saj
n~s az idei csaladi k61tsegvetesbe nem fer bele egy uj
bnnga, talon majd j6vore.,.

K6z,eledE;tt a ,karacsony, es azt gondolta a kisfiu,
~ogy I~ a Jez~skanak egy levelet, amiben meglrja az
ossz~? I~~?kalt hogy miert is szeretne egy uj biciklit,

Eloszor IS, mert a suliban mar majdnem mindenkinek
van oly~:m, t6~b sebesseges valt6s "cangaja", masod
sZ5x az ove mar nagyon rozoga, es kul6nben is, minden
vagya s,ebes~n szaguldani egy szep uj bicajjal..,
., .~ r1!ul~~or IS k6lc,s6n ,9d!a, kipr6bal?sra Sar:yi a sa
jotjOt. ~s 0 b.orzasztoan jol erezte magat bringazas k6z
bE;n. Mikor VISSza k~llett adni a baratjanak, hat. ha nem
szegyellte volna, slrva fakad, ..

Ezeket az erveket mind meglrta a Jezuskanak es
a~on tanak09ott, hogyan adja fel a poston, hiszen a
clmzett csak ugy, hogy Jezuska nem lenne eleg, ..
, Hosszasan gondolkodott magaban, majd azt talalta

kl, hogy elmegy a templomba, hiszen az a Jezuska ott
~ona, b~szel a sekrestyes bacsival, aki nagyon rendes
es megkerdezi, hogy mi ilyenkor a teendo?

J6zsi bacsi beinvitalta a templomba, ahol csend es
nyugalom volt, a hats6 padba leulteHe maga melle es
elb~szelgetett Zolival,

o elrn~ndott mindent 6szinten, hogy a ket 6ccsenek
me!:"'nYI mlnd~nt. vettek a szulei, meg a j6szag is sokba
kerul es az apja IS csak alkalmi munkakat kap, anyja a
h,azt~r,tast, es j~szag?ka!-Iatja el, csurran-cseppen egy
kls tOjasbol, tejtermekbol. de komoly bevetelre sajnos
nem tesznek szert a szulei.

J6zsi bacsi megnyugtatta, hogy hagyja csak ott a
level..et,.6 majd tovabbrtja a Jezuska dmere, Elk6sz6n
tek, Zoll ~azament, mintha egy kicsit megk6nnyebbult
volna a kls lelke, hogy most mar a bringa ugye j6 kezek
ben yon, p~rs~~ errol senkinel< egy sz6t sem sz6It,.,

Joska bacsi Ismerte a nagyszuleit, keresztszuleit is es
elmond,ta n~kik, h,ogy ott j~rt nola a gyermek es egy
levelet Irt a. Jezus~anak. Segltsenek mar egy kicsit, hogy
an~ak p kls lurkonak legyen nagy 6r6me, karacsony
estere ~rkezze,~ meQ s~an;ara a varva yart kerekpar".

A "Jezuska addlg Intezkedett, amlg a szep arany
bp~na bringa meg is erkezett, karacsonynak szent es
tejer~, E5;wszer csak az edesapIa azzal j6tt be a j6szag
etete?bol; hogy a Qangon talalta ezt a szerkentyOt, a
kormanyan egy level volt, ami Zolinak sz61 .. ,

Zolika elkurjantotta 6r6meben magat es gyorsan ki
szaladt, ~ ganQon egy csoda kerekparllatott, a level
ben pedl9 a,z alit, ~ogy szeretettel a Jezuska, s hogy
~~gyon vlgyazzon ra is, no meg, ha biciklizik 6nmagara
IS es boldog Karacsony klvant neki ...

Csoc;las karacsonya volt a gyermeknek, a szoba
!Ja az agY9 m,elle kell~tt allftani a bringat, mert azzal
I? aludl .. , Almaban szaguldozott, es csodalatosan j61
er~zte magat, Szulei is nagyon 6rultek a gyermek 6r6
menek...
, ,Elm91tak az unnepek, de nagy h6 borltotta az egesz

tajat ~ Igy a bringazas varatott magara, szepen elhe
Iyeztek a k?mraban azzal, hogy majd ha az idojaras
megengedt, akkor mehet vele, Zoll megertette es be-

let6r~d6tt,,s ture.lmetlenul ~arta a tavaszt, hogy vegre
kedvere szaguldjon a csodas kerekparjaval.

Lasson elolvadt a h6, kitavaszodott, mar a napocs
ka is er6sen s~t6tt, Igy"n~m volt akadalya a biciklizes
n~k, R~gg~1 kerte a szulelt, hogy hadd menjen a brin
gavalJskolaba, lelakatolja, vigyaz ra, es a k6zlekedesre
egyszoval mindenre ugyel, csak engedjek vegre menni
vele,

Lattak,a sz916k; hogy,meg sem lehetne k6tni a gye
reket, ,eltepne meg a lancot is, csak hogy biciklizhes
sen, ~a! megen,gedtek',9 szokott szul6i intelmekkel .. ,

Nehany naplg azzal jart, nagyon 6rult, buszken mu
togotto aziskolaban, majd mint minden csoda harom
r:?piQ, tart:. napirel'ldre tertek a haverok, tanarok, szu
I?k, ~ot ~oli IS azon, hogy a Jezuska hozott neki egy szep
Uj bnngat."

Egyik !lap, mikor a,tan~tasnak vege lett ment ki a bi
cajhoz, es csak a szamzaras lakatot latta levagva a
kerekparnak hOlt helye volt... '

,~em hi!t a szemenek, annyira csal6dott volt, hogy
eJtort a mecses, keservesen slrni kezdett... Sz61t a tanl
to r:eninek, a~ ig?zgat6 b,acsinak, mir:denkinek, hogy
s~gltsenek... Ok vlg9sz!altak, nyug\attak, hogy feljelen
test tesznek a rendorsegen, de sajnos ne nagyon elje
bele magat, hogy megtalaljak,

, A gyerek viQasztalhatatlar: volt, H6napok 6ta arra
v9rt, hogy kapjon egy bnngat, majd arra, hogy hasz
nalhassa, most meg? - vege mindennek .. ,

Nagyon el volt keseredve.
B911agott az utcan 9 taskajaval, mikor egy rongyos

s~akal!9s ember megszolrtotta, hogy miert 16gatja az or
rat ... 0 elkeseregte neki a banatat.

Az ember. megallt, kicsit gondolkodott, majd azt
mo~dta, menjen vele 9 kocsmaba, 6 segrt rajta. Zolika
tan~::tCstalan volt. mert ugy neveltek, hogy ne alljon sz6
ba Id~.ger:!:~kel.de nagyyolt a csabrtas, rgy elment a
rossz kulseju Idegennel, akl azt mondta neki, hogy alljon
meg a kocsmaajt6ban es varjon ra,

A gyerek krvancsi volt es utana osont az idegennek,
.Hangos sz6valtast hallott a raktarb61, egy resnyire ki

nYltott? 9z ajt6t. es ott meglatta sok-sok masik bringa
tarsasagaban az 6 csodaszep biciklijet is",

Be ?kart rontani, de felt a veszeked6kt61. rgy csend
ben varakozott, egyszer csak eszrevetlenOI az 6 bicaja
o,d?gurult h9zza es kiosontak a kocsm6b61. majd felUit
ra es hazaszaguldott rajta, Otthon elmeselte a szOleinek
a t6rtenteket, akik hittek a fiuknak, es elmentek a rend
6rsegr~, azok rajtaOt6ttek a bicikli tolvajokon, es elvittek
megbllincselve a rossz embereket. Zolika boldogs6ga
lelrhatatlan volt."

Edesapja keszrtett egy olyan zarat mindket kerekre.
h09Y ~mbe~ legyen a talp6n, aki azt ki tudja nyitni. igy
mar blztonsagban erezte a szeretett bicaj6t",

A gyermek nem gy6z6tt edesapj6nak h616Ikodni".
Boldogan k6sz6nte meg a Jezusk6nak es a szOleinek
ezt a szep, izgalrnakat okoz6 aj6ndekot, ,, .

Benke Maria



A virsliket hosszaban bevagjuk es egy-egy szelet ementali sajtot teszunk
bele. Vel<any bacon szeletekbe csavarjuk a toitbtt virslit, ha kell fogvaj6val rog
zitjUk. TUzall6 talra teve sut6ben forr6sftjuk. Ha mar megolvadt a sajt, es kicsit
megpirult a bacon, talalhat6 burgonyapure melle.
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2015. februcll'

Februar
Sajtos virsli

Seidl Ambrus

rOZIFA
bukk, tblgy, akac, akacfao5zlop

deszkak, aSB lapok, h~cek, kerfteslecek, pall6k,
szeg6lecek, gerendak, lamberia

Minden feliileten
otthon vagyunk!
VaIlaljuk lakasanak teljes ko1'ii
felujitasat, elkepzelesei szerint!

lVIETAL STOP
KEREKPARES

SZERELVENY UZLET
Kerekpar forgalmaz6 markabolt cs szerviz

Munkaink garancialisalc,
kivitelezesellek a legfobb

szempontja a leheto
l£gjobb minoseg elerese a legmegfizethetobb aron!

'"

- Tornad6 elektromos kerekparok,
- gazkeszulekek, kazanok, radiatorok,

csavek, szerelvenyek. (i)
hutoszekrenyek, fagyaszt6h\dak, ll1os6gepek,
haztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 eJektronika, . .
szegek, csavarok, zarak, Jakatok,
fUrd6kadak, mosd6k, csaptelepek, mosogat6k
JtUiustol kedvezo aron ZARTSZELVENYEK, • .
TERHALOK, ESOCSATORNAK is kaphat6k! ..

GYOMAENDROD, Ilajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386-909
Hitellehetoseg! kIinden kerekpal'hoz el'tekes ajandekot adunk!

fad as !liazhozjon
Szeretettel varom minden kedves regi es uj

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

Igeny szerint h6.zhoz is megye!<! ,L/etVf?ge!<en is!

L6tk6cz!<[ne Erdos Magdo)na
GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06170/312-5037

FENVO F()RESZ P RU

A felmereslink, ami az inlsos arajanlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJA!NK:

festes, rm\zoh\s, tapet,b\s
homlokzatszigete!es, hoszigetelo rendszerek

- gipszkartoll falak, almennyezetek, elotetfalak, boJtivek
- rejteH viIagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozoh\sok
- lamimllt parketta lerakasa, parkettacsiszoh\s

fiirdok, konyhak burkoh\sa, komlives l11unkak
- tetoterek beepitese, szigetelese
- nyilaszarok, ajtok, ablakok csen~je

- bontas, sitt elszallit<'ls
- vizes falak szigetelese
- hazak kulso homlokzatanak szigetelese, szinezese
- hidegburkoh\s (csempe, jar61ap, rnarvany, granit lerakasa,
- ilL tegla lerakasa)

melegburkolas (PVC, linoleum, szalagparketta, lamillalt
parketta,

- padloszonyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
'alIvanyozfts, allvanyok berbeadasa (guru los, homlokzatl)

LATR0cz;~nAsZL6.Teleton: 06170/381-4227

anfolya ell szeptemben
Angol ujra.kezdo 40 oro, lOhet
Alapfoku nyelvvizsga felkeszito

Tallfolyamok idopolI~ia: november 10. - jallua.r 30.
Oradij: 500 - 850 Ft let5ziu"t61 fiigg6en.

.4. "Thdasod ajovod"program befejezodou, ingyelles
nyelvtmifolyamolc egyeil!ore Hem indulnak.

sz:m it6 e Ii xe 0 ta loDJam
~emberbelJ ujabb tanfolyam.

; INTER NyelvstlHli6, 5500 Gyom:lcmll'orl, Kossuth n.lS.

iP.1e_rnyclv.tudio@~colU;20/22 970 22; 20(947-16°3
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AKIK AZ OROKKEVALOSAGBA KOLTOZTEK
kos, 2014. december lO-en: foldi otthonat
a mennyeire cserette. December 29-en te
mettek Asz6don. GyaslOljak: ferje, fia, la
nya, 4 unokaja.

endr6di egyhazkozseg cs az ismer6sok. Az
Or adjon neki orok nYllgodalmat.

Ivanyi Laszl6
hunyai plebanos

17

KOSZONETNYILVANITAs

Az endr6di es a hunyai temploinban,
a katolikusszertartas szerint eltemetett
halottakr61 40 eyre visszamen6leg, nev
szerint megemlekeziink halalozasi evfor
dul6juk napjan.

Szep es iidvos lenne, ha a gyaslOt6
csal<\d, egy even belLil havonta, egy even
tul evente szentmiset ajanlana fel elhul1}'1
szeretteikert.

Bekesseg halo poraikon,
fogadja be 6ket az Or
az O. orsz:igaba.
Az Or6k Vilagossag
rag)'ogjon feletttik!

Koszonetet mondok mindalOknak,
akik szeretett Edesanyam, IvANYI SAN·
DORNE KovACS ERZSEBET elhull'It:1
alkalmab6l reszveter6l, egyiitterzese'r<il
biztositott szemelyesen, telefonon. le\<~I·

ben, interneten. Koszonom mindazokn:d.;.
akik bucsllztatasara az endr6di tempIUJl1h:l
vagy a szarvasvegi temet6be dionek. f-:().

szonom a sok imadsagot, szentmise:ildoz:l'
tot, viragot, koslOrut.

Kosionom a R6zsakert Id6sek Ottho
nanak odaad6 apolasat az utols6 evekben.

tlKVA

IvANYI BELANE TfMAR KATALIN
hllnyai lakos, januar II-en Sz6dligeten
visszaadta lelket Teremt6jenek. Temetese
Hunyan volt, januar 16-an. GyaslOlja: fia,
menye, unokai, testvere, s6gorn6je es a csa
lad.

HORNOK JENONE sziil. KovAcs
ERZSEBET gyomaendr6di lakos, 79 eves
koraban, januar 7-en hllnyt el. GyaslOljak
a csaladtagok, rokonok, ismer6sok. Isten
6rkodjon pihenese felett.

HUNYA ISTVAN volt hunyai, majd
dunahara~zti lakos, 82.eveben 2014. april is
IS-en az Orok Hazaba koltozott. GyaslOlja
felesege, 2 gyermeke, 7 unokaja.

IvANYI SANDORNE szlii. KovAcs
ERZSEBET gyomaendr6di lakos, 77 eves
koraban, janllar 10-en, EgyhazUl~k Szent
segeivel meger6sitve tavolOtt az Orok Ha
zaba. Gyaszolja fia Laszl6, a rokonsag, az

DOMBOS LAsZLONE sziil. SZABO
TEREZ gyomaendr6di lakos, januar 22-en,
89 eves koraban az Egyhaz Szentsegeivel
meger6sitve tavolOtt az orokkeval6sagba.
GyaslOljak gyermekei, rokonai. Isten adjon
neki orok nyugodalmat.

DAJKA TIBORNE HUNYA IREN
volt hllnyai es endr6di, majd godoll6i la-

,,1'tem-u~ et (f~. ~~ itae4:
";ftdk~~. dtut<>6. Wd.
O~ itt U~ta4 te.u~~t mi9..
';?tW/j-e<t~ lte<€ei<14 a ~d9. "

(fJedd4j ~)

Hfradasunkbal1 csak azokr61 el11lekeziink
meg, akiknek kaztesehez a hozzatartoz6k hozui
jamltak!

2015. februar

----------------,
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Nagysziileim:Tfl11eir Mel1yhert
- FOlgacs /\I[aria. Nagyal1yam
csaszari kitiintetest kapo/t, mi
vel 8 gyermekebOl (7 fill, egy
lany) 7filll adou az 1. vilaghn
borul1ak. Ebb61 hat tert haza,
akik kes6bb mind kulakok let
tek. A kepw at fill val1, mivel a
hatodik keszftette a fot6t.

Edesapam Timeir Imre, a vileig
heibonlt atelt 16, ket megl11a
radt csik6jeival...

A kepen j6magam ClZ eM sor
ban jobbr61 vagyok, a milsodik
1I11re bdtyeim mellett.

VlJ.lo"..y htv.....
f\yi. ~ (. ~r.~',I!:t \;..-•. ~ "'';

:1"1\

Tim6..r 141hily ,
19S6·o~ mlnut6r l

!,
A cikk ir6ja: Tfmar Mihaly, 1956-os nemzetOr
Als6/cep: D. Timar csalad, 1939.

AI:l.9 &-os NI'MZ£TOnSEo HAGYOMANYAPOlO TANAcsA
EGYESULl::T1 TAQxAATvAJA
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aztim veszek neked egy olyan vadasz
kabatot, egy val6di "Teddy baer"-t,
amilyet meg eletedben nem lattal!

Szomoruan mondtam neki:
- De amikor az en azt az oreg Hu

bertus kabatomat ugy szerettem!...
Meg aztan egy tajtekpipa is volt a zse
beben, azt is mar hosszu evek 6ta szi
vom ... Egesz erett volt mar s olyan a
szine, mint a vadgesztenyenek szep
tember vegen ...

- Csak nem bank6dsz azutan a
regi pipa utan?- kerdezte nevetve a
baratom. - Az aruhazban pipat is kap
ni, veszek en neked olyan vadonatuj
Dunhill - pipat, hogy a szemed-szad

, elall t6le! Te meg nem ismered ezeket
az ujfajta ontisztfto pipakat! Sohasem
piszkosak, sohasem szutykosak!

- Nagyon szerettem ezt az oreg
pipat - mondtam neki. Aztan legyin
tettem: - Nem erted te meg ezt, te
mar egeszen amerikai lettel ...

Latszott az arean, hogy valoban
nem erti, hogyan lehet regi dolgok
hoz ragaszkodni. Ez eur6pai szokas.

Elbuesuztunk, de megbeszeltlik,
hogy masnap ismet talalkozunk. Hoz
za megyek dinerre.

Innet egy kis eafe-barba menti.ink
at tiatal szfnesz-kollegammal, aki mar
szinten evek 6ta Newyorkban elt.

Fiatal baratom ramutatott egy
szelesvallu, markans-areu, feltUn6

en, sot izlestelenul oltozkodott emberre, aki ujsagot olvasott 5 kozben
szenvedelyesen ragta a rag6gumit.

- Tudja ki ez, Kalman batyam?
- Fogalmam sines. De amerikai gengsztertilmeken mar sok ilyen ha-

sonl6 pofat lattam.
- Kozel jar hozza. Ez egy hires hands-up-os banditavezer. Szemelye

sen ismerem.
Nagyot neztem:
- Gratulalok neked ehhez az ¢rtekes ismertseghez, - valaszoltam

neki, meglehetosen gunyosan.
De attol a peret61 kezdve nem tudtam levenni a szemem a furesa

emberrol. Bevallom, eddig meg sohasem lattam val6di, e16, amerikai
banditat. Hatalmas kezevel kavargatta a feketejet. Ez a nyarspolgari
mozdulat - a kavekevergetes - sehogyan sem alit j61 ennek az ember
nek. (rgy ereztem, hogy ebbe a hatalmas kezbe inkabb illenek gyors
Wzelo automata pisztoly, vagy kezigranat. S ez a bekes, derus delutani
ujsagolvasas is ellentetben volt egesz vad, felelmetes egyenisegevel.

Fiatal baratom egyszerre felugrott mell61em es odalepett a ban
dita asztalahoz. Elmondta neki, hogy a 77-ik utcaban voltunk egy kis
salonban, ahol nekem a fogasr61 elloptak a vadaszkabatomat. Azt is
elmondta a banditanak, hogy en eur6pai szinesz vagyok s hozzatette,
mennyire restelli. hogy ez tortent. ..

A banditavezer esak hallgatott 5 a szajaban az egyik 0ldalr61 a ma
sikra tologatta a ragogumit. Latszott rajta, hogy valamin gondolkozik.
Aztan megkerdezte:

- Sok penz volt a kabat zsebeben?
- Egy cent semi Csak egy oreg pipa.
A vezer legyintett, majd felallt es kirugta maga al61 a szeket:
- Menj vissza szepen az asztalodhoz! - mondta.
Ezzel egyenesen a telefonaparatushoz sietett.
Fiatal baratom pedig visszault hozzam.
A banditavezer letette a kagyl6t, aztan odajott es megalit asztalunk

nal sa kovetkez6ket mondta angolul:
- Kollegam igazan sajnalja, hogy egy szegeny eur6pai szinesz kabat

jat vitte el. Menjetek vissza a sal6nba, a fogason lesz a kabat.
Igy is tortent.
Mire visszamenti.ink, mar ott 16gott az en kedves Hubertusom a fo

gason. A pipam is a zsebeben volt. ..

,
OZ

Jegyd" a sz6ka~os jcgyelarllsit6 helycken kaphat6k.
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R6zsahegyi Kalman 7926-ban
amerikai tumen volt, amir61 a kovet
kez6ket mondta: "Ha azt kerdezik,
mi eletem legnagyobb elmenye, azt
mondom, az a par honap, amit Ameri
k6ban toltottem es jatszhattam a kinn
el6 magyaroknak."

Ebb61 az id6szakb61 kazliink
5zoveghiien egy rendhagy6 vadasz
kalandot az 7942-ben megjelent Za
rog a haraszt elmO konyveb61.

Ennek a "vadasztortenetnek" a
szinhelye Newyork, 1926-ban.

Ebben az icloben jartam kint
Amerikaban, de nem apr6vadra jar
tam kint vaclaszni a tengerentulra,
hanem nemesebb vadra, nevezete
sen: dollarra ...

Sajnos ez a vadaszkirandulasom
nem sikerult.

Higyjek el, nem mint szinesz bllk
tam meg kint Amerikaban, hanem
mint - uzletember. De rajtam kivul
all6 okok miatt sem sikerult akkor ez
az amerikai dollarvadaszat.

A szerz6desem ertelmeben
el6bb Newyork egyik legelokel6bb
szinhazaban, a negyezer szemelyt ;'
befogad6 Theatre Century-ban k~l

lett bemutatkoznom, s - a megalla-
podas szerint - azutan utazunk majd
ki a "road"-ra. vagyis a videkre, ahol szamos nagyvarosban jatslOm a
tarsulatommal.

A bemutatkozasra zsufolcisig megtelt a szinhaz. Tobb mint tizenket
ezer dollar volt a bevetel. A menedzserem boldogan dorzsolte a keze
it. Azonban nern sokaig tartott az orbme, mert kozvetlenUI az el6adas
rnegkezdese utan, rnegjelent a penztc\rban harom regi hitelezoje, akik
revolverrel foglaltcik Ie es vettek el az egesz bevetelt. Ez volt - mint ke
sobb bevallotta - az egesz alapt6keje. Nehany dollarral a zsebunkben
indultunk neki a nagy utnak. De nem tlldtunk tobbe magunkhoz terni:
az alaptoke elvesztese valsagos, keserves helyzetbe hozta a lelkes ma
gyar szineszekb61 all6 kis tarsasagot.

De nem is err61 akartam en beszelni.
Azt szeretnem elmondani, hogyan loptak el Newyorkban az en ked

ves, regi Hubertus vadaszkabatomat, melyet szinten rnagammal vittem
a nagy utra, gondolva, hogy odakint is husegesen 6v majd a lOrd idok
fogat61, mit idehaza is tette annyi esztendon kereszWI. Szinte hozzam
nott mar ez a ruhadarab, szerettem is nagyon.

De nemesak ez volt a baj. A kabat zsebeben tartottam egyik legked
vesebb pipamat, igy a Hubertusszal egyutt azt is elloptak. Ez mingyart
masnap tortent, hogy az alapt6kenket elvittek a revolveres hitelez6k.
KepzelhetO, milyen lelkiallapotban voltam. Az a rengeteg penz, - ha
nem is mind engem illetett meg - a ~adaszkabat, a pipa elvesztese, s
mindez 48 6ran belul, bizony nagyon lehangolt ...

Delel6tt az egyik salonban (vigyazat, akkor meg nem voltak koes
mak, meg szigoru prohibici6 uralkoclott az USA-ban, peehemre!) volt
talalkam egy magyar urral, aki evtizedekkel ezel6tt vandorolt ki. Vala
mikor egyL'ltt gyerekeskedtUnk 5 0 most latni es beszelni akart velern.
En is. Alig vartam mar, hogy megoleljem gyerekkori eimboramat, aki
id6kozben kint Arnerikaban, dusgazdag ember lett.

Elkisert az egyik amerikai magyar szinesz-kollegam is. A 77-ik ut
caban volt egy l<is sal6n, ahova a talalkat adtuk egymasnak. Volt nagy
orom, olelkezes s ekozben tOrtent, hogy a fogasr61 elloptak a kabato
mat. Dieseretere a tolvajnak: a kalapom ott hagyta. Az ugy latszik, nern
felelt meg az izlesenek.

Amikor baratorn latta, hogy mennyire elszomorit kedves vadaszka
batom elWnese, hangosan felnevetett:

- Ugyan Kahnan, - mondta mar idegen kiejtessel, to I've a magyar
szot - esak nem busulsz egy vaeak kabat miatt! Meg hozza azt mondod,
hogy tobb mint husz eve viseled! Eljossz velem a legnagyobb aruhazba,

1
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Oromteli felkesziilest, sikeres versenyzest kivan:
a Kis Britinl Alta/iII/os lsko/a

valaweJJJJy; dMI<ja es pedagogllsa/

[fa.ZllOS tnn/icsnlllk I. l"'II,(;sziHcsedhcl.:

• V{lla:)sz I;gy rovid n "prnesct sziilcid, v,lgy tlvb IH~nicl ~egflscgcvull i\
n"pmcsed nc Icgy'n ho. swbb cgy N4-es ol"nln{l1, es IlC IcgycII

lill1crnescl

,I MondjMuk ellnilld~n Ilnp k.u7iklCII n Ilu.:sct!

4) Novczcscdct jclezd nz. 6v6 ncnidnok miuc.l hi.llilarabb!

!l- fV!c,eld cI lobbuor is t"rsnicillok n kividnszloll mLlvetl

. Az avo ncnik. ""ek lllOIl I1l11jd e1donlik, hOllY "vodtidul kik kerwiselhdik
~7. iskol{mk {llt.almcghirdclcH mc.."'IicmomJo vc.rsl:llycn.

A verseny eredmenyhirdetesere es a rajzokbol kesziilt kiallitas
megnyilasara 20IS. febrllar 24-en 14 orakor keriil SOl' a Gyomaendrodi
J(j. Balint Allalanos Iskola Hosok uti epiileteben, melyre szeretettel
varjnk a dijazoll ovodasolmt, sziileiket es az ovo neniket!

.:. IInll~ass minel tlibb neplllcsl:1 any,,; v:q.i,Y 6v6 1ll:l1id segilsl'gl'nl ('s kbzils
raJa T"ajzol{at szim's Cl'l" IInl va I, l.:gy A/4-cs lalHI,'t1 rll:1II IIn~yobb pal)jrrn!

.:+ Muta.~li lIleg czekrt nz 6v6 nellidl1ek l'S jclezd 1Il'\'l':(.csi sz;\nl!e!wdaf!

.:. Az O\'O Ilcnlk majd ehlon(ik, hogy 6vodadat kik kepvisclhetik a Kis Balint
Altalanos lskola :Wal mcghirdctett Iciri-piciri rajzvcrscllyc-[] .

•:. Az ov6 ncuJk 5-10 rajzot valaszthatnak ki az 6vodlldb61, es azt cljuttatjak az
iskohlllkba, ahol i'I rajzokat ertckeljiik cs khilliljuk. A hclyC7..cst clcrt
gycrcl<rol ertcsHest kfildlink az o\'odaba.

Hasznos tamlcsaink a fellu!sziih1sedhez:

Jelentkezzetek a IX. Ieiri-piciri Mesemond6 Versenyre,
amit a Gyomaendrodi Kis Balint Altalanos Iskola hirdet meg
Gyomaendrod valamennyi nagyesoportos 6vodasa reszere!

Kedves nagycsoportos ovodas gyerekek!

Ha szerettek I'3jzolni, bebizonyithatjatok a IX. lciri-piciri
Rajzversenyen, amit a Gyomaendrodi l(js Balint AUalanos Iskola hirdet
meg Gyomaendrod valamennyi nagyesoportos 6vodasa reszere.

Hogy mi is meghallgathassunk, gyere el sziileiddel, 6v6 neniddel
a GyomaendrOdi Kis Balint Altahlnos Iskola Hosok uti epiiletebe,

2015. februar 24-en 14 6rara,
az Iciri-pieiri Mesemolld6 Versenyre.

l)fREK, ESEmeT)gEK A
KTS BALfT)C ALCALAT)OS TSKOLABOL

Iskolai Kazlnczy Verseny

2015. januclr 19-en kerult sor a Kazinczy Ferencr61 elnevezett
Szep Magyar Beszed Verseny megrendezesere. 5 -6. - es 7-8. evfo
Iyam merte ossze olvasasi - es szovegertesi tudasat. A szabadon
valasztott szoveg elolvasasa utan az idegen szoveggel ismerkedtek
a diakok.

Az 5-6 osztalyosok kozullegjobban olvastak:
- 3. helyezett: Furak Emese 5. b es FUlop Enik6 6. b osztalyos

tanul6k
- 2. h. : Nagy Noemi 6. a
- 1. h. : Gecsei Lilla es Nemeth Regina 6. b osztalyos tanul6k
A 7-8. osztalyosok kozul:
- 3. helyezett: Ladanyi Sara 7. c osztalyos diak
- 2. h. Szmolnik Alexa 8. a
- 1. h. Weigert Csenge szinten a 8. a osztaly tanul6ja.
Felkeszlt6 tanarok: K6nya Marta, Gordos Zsuzsa, Hunya Jolan,

Balla Karolyne, Forgacsne Gyetvai Krisztina.

KockaKobak

A KockaKobak Orszagos Matematika Versenyen a Kis Balint AI
talanos Iskolab61 tobb tanul6 nevezett. A kovetkez6 szep eredme
nyeket ertek el.

Sztojan Zoltan, Ugrai Eva, Ignacz Reka 5. c osztalyos tanul6k a
regionalls fordul61g jutottak. Nemeth Regina 6. b osztalyos tanul6
regionalls: 7. helyezett es orszagos 47. helyezett. Gal Bence 7. b osz
talyos diak regionails: 3. helyezes, valamint orszagos: 9. helyezett
lett! Gratulalunk! Felkeszito tanaraik: Vaszk6 LaJosne es Fekecs Eva
tanarnok.

Bence es felkeszfto tanara, Vaszk6 Lajosne meghlvast kaptak az
orszagos dont6re, amelyet Januar lO-en rendeznek Budapesten.
Drukkolunk Bencenek es buszkek vagyunk ral
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Panzi6 is P,tterem

5500 Gyom endr' , z b sr.
Telefon/Pax: 06 66/386 718 - Mobil: 06 20/5599-240

E-mail·feszekpanzio@mail.globonet.hu
http://www.feszekpanzio.hu

Gyomaendrod, Fo tit 15.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

• megerkezlek alavaszi veliimagok
• zoldsegfelek, babok, bors6k, fUmagok
• lavaszi viraghagymak, r6zsalovek
• mUlragyak, novenylapok viragfoldek
• lavaszi lemos6 vegyszerek, (vegesol rs,

agroken )sIb.
• melsziioll6~ agvag6k, gallyaz6 fUreszek
• munkaruhaK, vediicipiik, vediikeszlyuk
• gumicsizmak, esiiruhak, lakar6ponyvak
• kandall6k szenes kalyhak, kalyhacsovek
• fejszek, bar'ak, keziszerszamok, lapalok, as6k
• szegek, csavarok, dr61hal6k, kolozii

dr610k
• fesleke~1 ecselek, zsakos faloz6k,

ragaszloK
• ragcsal6irl6k, ragaszl6k, csapdak
• konyhai eszkozok, muanyag edenyek,

lakar6f6liak
• kisallat eledelek, kiegeszitiik, p6razok

Vorom v6sarlolmat
FARKAS MATE
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XXII. evfolyam 3. szam * Tarsadalmi, kulturalis, hagyomany6rz6 foly6irat * 2015. mcircius

Endrodiek Barati Kore felhivasa

taEtalomb61:

alomb61.
eliratban fog

brvenyeket elfo
elsa biztosftekakent

graf, az Ellenzeki Part
s 17-en miniszterelnoki

kapott.

rgy kezdodott magyar tortenel
miink egyik legdicsobb esemenye.

Becsben 1848. marciu 3-an kitort
a forradalom. A kate sag fegyveres
ereje sem segftett, a v os veres kuzdel
mekben a forradal ok kezere keri.i1t.
A kbrulzart csasz,k arban, a Burgban,
engedni kellett. ernich megbukott,
a csaszar alkotm fgert. Eletbe lepett
a sajt6szabads'

A becsi f
megerkezo
galmanak
ciusi ifja
lett do

marclus 14-'
t politikal oz

naptal a mar
cselekves mel

'5-en reggel
usag ozgositasaval,

ai kihirdetesevel,
P~ 011 Nemzeti lanak elszavalasaval
tiintetes kez odott. Pesten ver nelk'
gyozott a forradalom. Az esemen}'i
hfret a szabadda valt sajt6 viharos g¥or
sasaggal vitte szet az orszagban. Pe t for
radalmat napokon belUl kovette a videkl
forradalom.
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Farsang az Oszikek Idosek Otthonaban

A XII. Balint-Valentin Napi Projektnapra izgalmas elozetes felada
tokkal es programokkal1keszultek fel a"Kisbalintos" kisdiakok.

Egy heten keresztUl 5 par diakigazgat6 es helyettese kampanyolt -
sz6r6lapokon, plakatokon es f6rumokon nepszerusftettek programjaikat.

Diakvezeto jel61tek voltak:
Feher David-Munkacsi Mark (3. a)
Bacsi Henrietta-Jancs6 Renata (3. b)
Vinkovics Agnes-Pinter Dorka (4. a)
Kovacs Adrian-Hugyik Zoltan (4. b)
Kis Adrian-Vanini Fanni (4. c)

Az osztalyk6z6ssegek szavazatai alapjan a kisdiakok diakigazgat6ja
Vinkovics Agnes, diakigazgat6, helyettese Pinter Dorka 4. a osztalyos ta
nul6k lettek.

A Hosok uti iskolaepUlet aulajaban az osztalyk6z6ssegek Regi idok
jatekai dmmel kiallitast rendeztek be, az osztalytermeket es az aulat pe
dig farsangi, Valentin napi diszekkel tettek hangulatosabba.

A diakok farsangi es Balint-napi nepszokasokat tanulmanyoztak; far
sangi dalokat, rigmusokat, teluzo mond6kakat tanultak, es valamennyi
osztalyk6z6sseg elkeszftette jelmezuket az Alakoskod6 felvonulasra.

A Balint nap heteben valtozatos versenyeken pr6balhattak ki ma
gukat a tanul6k. Megrendeztek a II. Balint napi sakkbajnoksagot, valamint
a Rubik kocka es Rubik twist versenyt. Nagy sikere volt a filIk k6reben a
g61rug6 bajnoksagnak, a lanyok k6reben a hullahopp versenynek. Egy
delutanon pedig a rejtvenyfejt6k"tornaztathattak" meg logikus gondol
kodasukat.
. A Balint napot, februar 13-an reggel, iskolank intezmenyvezetoje,
Agostonne Farkas Maria nyitotta meg, aki jelkepesen atadta a hatalmat
a diakvezet6knek. A diakigazgat6 es helyettese trefas feladatokat adott a
diaksagnak, majd bemutattak a Kisdiakok okoskodasait, amiben az osz
talyk6z6ssegek velemenyeit es kereseit gyujt6ttek 6ssze egy csokorban.

A diakvezet6k szines bemutatkozasat a Balint napi versenyek es baj
noksagok eredmenyhirdetese es dfjatadasa k6vette.

• Delelott 9 6rat61 kerult sor a"Kisbalintos" diakok farsangi felvonula
sara, ahol valamennyi osztalyk6z6sseg szfnes, 6tletes jelmezbe, maskara
ba 61tCizve vonult Gyomaendr6d utcain, terein. A Szabadsag teren teluz6
rigmusok es farsangi enekek kfsereteben a diakvezet6k Balint napi kere
seket nyujtottak at a Gyomaendrodi Jaras TankerUleti munkatarsanak,
Megyerine (sap6 IIdik6na'k.

A diakok nagy 6r6mere, a maskaras felvonulasra egyre tObb erdek
16d6: szul6, nagyszul6, 6vodas gyerekek es mas intezmenyek diakjai is
kilatogattak.

A maskaras felvonulast a kisdiakoknal rendhagy6 6rak k6vettek, ahol
a tanul6k a regi id6kjatekaival ismerkedhettek meg. Az erdekes foglalko
zasokat pedag6gusok, felkert szul6k es diakok tartottak.

Delutan a hagyomanyos teluzo kiszebab egetest es a Balint napi
madaretetest az Alma egyuttes fergeteges hangulatu koncertje zarta a
Katona J6zsef Muvel6desi K6zpontban, amin a kisdiakok mellett a varos
nagycsoportos 6vodasai is egyutt tancoltak enekeltek.

~ kisdiakok es tanft6ik koszonetet mondanak a szul6k, a Gyerme
kekert Alapftvany, a Szul6i Munkak6z6sseg, valamint az iskola Diaksport
- egyesuletenek tamogat6 segitsegeert.

•

•• ••

..

• • •

A Magyar Osz6szovetseg utanp6tlas
programja, hogy a jovo bajnokait kinevel
je, maximalisan felkeszftse a kllionbozo
szintO versenyekre. Gyomaendrod egyik
legtehetsegesebb remenysege: VARKONYI
SAROLTA, aki a Kis Balint Altalanos Iskola
S. C osztalyaban tanul. Testnevelo tana
ra: Cs. Nagy Lajos. Else edzoje: Vaszkan
Gabor testnevele tanar, a Gyomaendrodi
Varosi Diaksport Bizottsag korzetfelel6se.
Saci jelenleg a T6tkoml6s1 Osz6 EgyesUlet
klubjaban edz. Klubelnok: Horvath Hen
rik, Edzo: Juhasz Tamas. Korosztalyos OB-n
elert legjobb helyezese: 2014. julius 13.
Orszagos Delfin Bajnoksag, Szombathely:
100m mel! 4. helyezes. Sarolta hobbija: az
uszas, celkitOzese pedig: olimpiai bajnoki
elm. Kitartasahoz, szorgalmahoz, eddigi
eredmenyehez gratulalunk! Tovabbi sikeres
versenyzest kfvanunk!

-.

2015. februar 18-an delutan a kisdiakok ellatogattak az Oszikek Idosek
Otthonaba.

Farsangi dalokkal, versekkel, csujogat6kkal varazsoltak tavaszi hangu
latot az idos emberek hetk6znapi eletebe. A 4. a osztalyosok egy nemet
meset mutattak be, amit a 3. a osztalyosok fergeteges cirkuszi jelenete k6
vetett. V€gul a negyedikesek egy polkaval zartak a musort. Az otthon lak6i
sok-sok tapssal fejeztek ki halajukat. A vidam hangulatu delutan farsangi
fankevessel zarult.
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Dr. Gyuricza Csaba A
talaj- es kornyezetmino
seg javftasa es fenntar
tasa novenytermesztesi
m6dszerekkel dmu erte
kezeset 2015. februiu 24
en a MagyarTudomanyos
Akademia nagytermeben
vedte meg, es az akade
miai bizottsag odaitelte
szamara a Magyar Tudo
manyos Akademia Dok
tori dmet. Gratulalunk
vclrosunk szul6ttjenek, es
tovabbi sok sikert krva
nunk!

16 erintettseg miatti kizarasat kerte, vaI6szini\. hogy alkalmi usz6mesteri
tevekenysege miatt.

o Testvervarosi talalkozo rendezesere ad be palyazatot az onkormanyzat:
Rendhagyoan a megszokott61 eltero idopontban, a honap utols6 szer- Idopontul a Bogar ta]'\lkozo idopontjat hataroztak meg.

dajan 13 orakor kezdod6tt a kepviselotestiilet soros iuese. Toldi Balazs pol- 0 Tovabb folytat6dik a gyiimolcsfak telepitese.
garmester ezt azzal indokolta, hogy a masodik napirendi pootban targyalt Elonyosen valtozik a flirdoben a gyogyaszati onresz fizetese. Gyomaend-
hosszu tnvu fejlesztesi e1kepzelesek teszik ezt sziiksegesse. rodiek, eljiink ezzel a lehetosseggel!
• Gyorsan tulleptek a kepviselok a 2014-es koltsegvetes m6dositasan, de 0 SOl' keriHt a Liget Fiirdo Szolgaltato Kft. alapit6 okiratanak m6dosita-

val6szinuleg a j6l elokeszitettseg eredmenye, hogy a Teriiletfejlesztesi sara, melyet szemelyi valtozasok tettek sziiksegesse. Itt jelentette be az
Operativ Program VI. verzi6janak elfogadasa is minden vita nelkiil zaj- egyik felligye16 bizottsagi tag, hogy t'lj lakhelye a Szabadsag tel' 6. Ez
lott, amib61 a tv nb6 nem sokat erthetett. Teny, hogy jelentos uni6s for- ugyan egy szalloda, de ki itt lakik, ki m~-\shol.
rasok elnyeresere lesz lehetoseg, melybol varosunk jelentosen fejlodhet. 0 A bejelentesek soran tObb eszrevetelre is SOl' kerLilt. A testiilet viszonylag

~\A 2015. evi varosi rendezvenyek tamogatasa mar vitat valtott!d. Egyre rovid ida alatt eleget tett valasztott feladatanak.
inkabb erezhet6 a nagy GYOSZ~TE etvagy, mellyel nem minden kep- Varfi Andras
viselo ert egyet. A testiilet a GYUSZ-TE feladataul hatarozta meg a ket ,-----------------------:..::.:.:.:...:...::.:.:::..:;;;
nagyrendezvenyt, a Sajt- es tur6fesztivaIt es a HalfOz6 versenyt. r. Gy uri cz a C5 a b a

• A Lelekkel a K6rosok menten palyazat iizemeltetesi kerdesei fontos a Mag y ar u d 0 man y 0 S A k ad e m i a
feladatot adnak a kepviselotestiiletnek. Igaz, hogy Gyomaendr6d tu-
risztikaja szempontjab6l igen lanyeges valtozast hoz es sok vallalkozas .D0 k tor i c fmen e k b i r 0 k 0 s a
eredmenyere pozitivan hat, de ismet azonkormanyzat lenne a tehervi
selo. A GYUSZ-TE az uj letesitmenyek iizemeltetesere 6,2 milli6 forint
tamogatast kerne, de eJkepzelheto a mukodtetes egy uj nonprofit kft,
letrehozasaval is, mely az egesz turisztikat magaban foglalna. A testiilet
allast foglalt abban, hogy a lehetosegek ismereteben az iizemcltetesrol
marciusban dontenek.

• Szikorane Simon Agnes projektmenedzser betegsege miatt Domokos
Imre miiszaki ellenor szamolt be a Lelekkel a Korosok menten projekt
jelenlegi allasar6!. A teli kedvezo idojaras elonyere valt a kivitelezesek
nek. Legjobban a zarandokturizmus programelemei, a szalhisok es a ke
nyersiito all, mig a Hidknap Kft. hidepitesenel a reszszamla benyujtasa
meg nem lehetseges.

• Vagyonnyilatkozat teteli kotelezettseg vonatkozik bizottsagok nem kep
viselotestiileti tagjaira is, ezert m6dositani kell az SZMSZ-t.

o Valtozik a szocialis tOrveny, melynek kapcsan csupan a szocialis fold
program, szocialis szovetkezet kerdeserol hangzott el velemenykiilonb
seg. Sok raszoru16 el az orszagban es Gyomaendrodon is, illett volna
tobbet foglalkozni ezzel a kerdessel.

• A telepiilesi szilard hulladekkal kapcsolatos rendeletet is m6dositotta az
onkormanyzat es elfogadta a kft. szilard es folyekony hulladek gyiijtese
1'01 sz616 beszamol6jat.

• Igazgatasi sziinet elrendelt~serol dontott a testiilet.
• Gyomaendrodi Kozos bnkormanyzati Hivatal 2015. evi munkarendje

ben 2015. jlllius 20. napjM61 jt'llius 31. napjaig (10 mllnkanap), valamint
2015. december 28. napjat61 december 31. napjaig (4 munkanap) igazga
tasi szlinetet rendel el a testiilet.

o Elsa beszamoJ6jat ertekelte a kepviseJotestiilet az orvosi iigyeletet ellat6
Bekes Medical Kft-nek. Helyes dontes volt a korabbi szolgaltato valtas,
am it a beszamol6 elfogadasa is igazolt.

• A Hetszinvirag-Tiiskevar Szolgaltat6 Nonprofit Kozhasznt'l Beteti Tar
sasag latja el a III. tanyagondno!d szolgalatot, melynek minosegevel a
kepviselok elegedettek.

• Tobb hozzasz61as is elhangzott a Hatar Gyozo Varosi Konyvtar besza
mol6janakelfogadasanal. Az egyik kozismerten konyvtarlatogatasar61
ismert kepviselo utalva a konyvtar ujb6li atszervezettsegere elmondta,
hogy noni fog a konyvtarak latogatottsaga.
A Kozmiivelodesi- Kozgyujtemenyi es Szolgaltat6 Intezmeny beszamo
16jat elfogadla a testiilet egy m6dosit6 javaslattal, miszerint a j6voben

.a targyevi programot es az elOzo evrol kesziilt beszamol6t egyidejuleg
targyalja a testiilet.

• A Kozmuvelodesi- Kozgyujtemenyi es Turisztikai Szolgaltat6 Intezmeny
intezmenyvezetojenek megbizasa 2015 majus elsejenlejar.

• A foszabaly, hogy ilyenkor a palyazatot ot ev megbizasra irjak ki, mely
tol nyomos ok miatt ellehet terni. A jelenlegi vezeto kival6an megfelel
a palyazati kiirasnak es celravezeto volna, ha folytathatna ll1unkajat. A
testiilet nyom6s indokot nem megfogalmazva ez ev december 31-et ha
tarozta meg a palyazati kiirasban, mint a megbizas vegnapja. Valamilyen
kesobbi atszervezes hangzott el, vajoI?- mi?

• jogszabalyi valtozas miatt a Kozos Onkormanyzati Hivatalhoz keriil a
Varosi Egeszsegiigyi Intb.meny gazdalkodasi fdadatainak ellatasa. A
korabban az egeszsegiigyi Intezmenynel dolgoz6 gazdasagisok most t'lj
helyen valtoz6 berrel tehetik dolgllkat.
A koznevelesi intezmenyeket jol miikodteti a Yaros, es ezt a tevekenyse-
get tovabb kivanja folytatni. _
Tema volt a csaladi napk6zik helyzete, melyrol megalJapitottak, hogy
csak onkormanyzati tamogatassal tarthat6k fenn, ezt nem tamogattak
a kep"iseI6k.
SOl' keriil az orvosi rendel6k es nehany ovoda felt'ljitasara.
A Templom-zugi, strand es kemping, valamint a gyomai szabad strand
lizemeltetesere zart versenytargyalast irt ki a Kepviselo-testiilet. Meg az
erintett Pajer Sandor is azon velemenyen volt, hogy a nyilt palyazaton is
meg tudott volna felelni. December 31-ig evi 260 ezer forintert berli a
Templom-zugi strandot, de idokozben szeptember 30-ig a KT. feliilvizs
galja, es uj palyazatot ir ki. Ennel a napirendi pontna] Poharalec kepvise-
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Hirek innen-onnan es\hazunk tajar61

2015. ffiaTcius

Kedves Endrodi Banitok!

Az Endr6diek Barati Kore 2015. marcius 21-ell (Szomba
ton) 10-17 ora kozott tartja meg szok<\sos budapesti osszejovete
Jet, eves kozgyule,set.Szeretettel varjuk tagjainkat, de rajtuk kivUI
mas es ujabb erdekl6d6ket is, akik szamara Endr6d nevekedve
sencseng, es civil szervezeti.inkon kereszti.il is kot6dni szere[,le
szU16varosunkhoz.

A konibban kipr6balt helyen szervezzUk a talalkoz6t. Cime:
1054 Budapest, V. Alkotmany u. 9-11.
"Alma Mater" etterem (Parlamenttel szemben, bejarat: Sze

mere utcai oldalon)
Kozponti fekvese leven megkozelitese igen kedvez6.,. Szom

baton ingyen parkol<\si lehet6seg kozvetlenUI a vendegl6 mellett.
Vonattal erkezok. Keletitol: 2-es Metr6-Kossuth ter; 78-as

Ti'olibusz-Szemere U.; Nyugatit61 setalva. Valamint 2~es villamos,
15-os busz, stb.

A kozgyules e16tt bemutatjuk az Endrodi hid avat6jan keszi.ilt
filmet, metyet a vezetoseg beszamol6ja kovet az elmult evrol es az
eievi programokr61.

Az eloz6 evek szokasahoz hiven ezuttal is tombolaval szine
sitjlik a programot. (Tombola targyakat szivesen fogadunk.)

Ebed el6rendeJesre lesz 2000 Ft-os aron, a menU egyeztetes alatt.
Kerjlik, hogy aki reszl kivan venni a talalkoz6n,telefonon

vagy e-mailell jelentkezzen be legkesobb m,'lrcius 17-ig. A bllSZ
rendeles, a vendeglo es a szervezok szamara is fontos, a jelentke
zok letszamanak ismerete. (Termeszetesen bejelentkezes nelki.il is
mindenki sZlvesen latott vendeg.)

, Elcrhetoscgeink:
Endrodon: Fi.i1op Imrene Kati, T 06-66-284-435; M: 06-30

662-8551 (kb. 10 napig marcius elejen nem elerhet6)
Traurig Edit (Nemeth Edit) T06-66-284-647 M.06-30-402

5884
Tovabba: Timar Imre elnok: T06-1-326-7567; M: 06-20-942

9331; E-mail: timarimrev@gmai!.com

Budapest, 2015. januar 23.
Banlti Udvozlettel: EBK vezet6sege

Gyomaendrod Varos Kultunijaert elismeresben reszesiilt
. Dr. Szilagyi FerencneNemeth Eszter

Janllar 30-an az egykori gyomai filmszinhaz vetfta ter
meben megrendezett st(ld i6beszelgetesen eleven itette fel
Weigertne Gubucz Edit moderator kozremukodesevel Dr. Szi
lagyi Ferellcne Nemeth Eszter nyugaJmazott konyvtarigazgat6,
helytOrtelleti kutat6 a mUllkassagat es cletmuvct. A rendezveny
egyuttal Unnepelyes keretet adott annak is, hogy itt kerUljon at
adasra reszere Gyomaendrod Varos Kulturajaert elsimera okle
vel. A helyi kitUntetest az onkormanyzat neveben Toldi Balazs
polgannester nyujtotta at.

jCJrrns: WIl'Il'.RyOI}/(Wl1drcltllm

S::erkeszliisegiink is grall/lal e szep kiliinlelrishe::,'

-----'.'-.,

Interneten a Gyomaendrodi Janisi Hivatal

Elerhet6ve vaIt a Bekes megyei jarasi hivatalok uj hivatalos
honlapja, amelyen beliil egy kUlon fUI alatt megtalalhat6 a Gyo
maendrodi Jarasi Hivatal is. A honlapon a Gyomaendrodi Jarasi
Hivatal szervezeterol, elerhet6segeirol, munkajar61 es altalaban
a Jan\sban el6fordul6 esemenyekrol fognak hirt adni. A jovoben
i.igyintezesi lehet6segeket, letoltheto nyomtatvanyokat, es ido
pont foglalasi lehetoseget is kivannak biztositani ezen interne
tes oldalon belii!.

Az aldal elerhet6sege: www.b.ekesijarasok.hu

Gyomaendr6di Kallai Ferenc Nepfoiskola Alapitvany

HAZUNKTAJA
Meii':ogazdasagi es eletm6dkepzesek a nepfoiskolan

Az eloadasok helyszine:
Endrodi Nephaz, 5500 GyomaendrOd Blaha lit 21.

Kurzusok:
2015. apriJis 25.
10.00 Viragoskert gondozasa
11.00 Gy6gynovenyek, fuszernovenyek termesztese
2015. majus 23.
10.00 GyUm6lcsoskert tervezese, kialakitasa, gondozasa
11.00 SzolOfajtak, boraszati ismeretek
2015. jlll1iuS 27.
9.00-15.00 Hagyomanyos kemences si.itemenyek keszitese (gya-

korlati kepzes) .
2015. szeptember 26.
9.00-15.00 GyUmolcstart6sitas: aszalas, lekvar fozes, szorpok

(gyakorlati kepzes)
2015. okt6ber 24.
10.00 Biogazdalkodas, biokerteszet
11.00 Egeszseges taplalkozas

A kurzusokra jelentkezes minden oktatasi nap elott egy hettel
a 06-20-238-0046-os telefonszamon vagy
a SZOl1QAistv.ill1.2£l.@gmail.cmD. e-mail cimen

A kllrzusok reszveteli dija: 1000 Ft/kepzesi nap.
A ket gyakorJati kepzes dija 3000 Ft/kepzesi nap.
A reszveteli ciljat a kepzesi nap elejen, a helyszlnen kell fizetni.

Gyomaendrod Yaros Kulturajaert elismel'esben l'eszesiilt az
OMart
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Szurovecz Vince pp. kaplan, j6esperes gyaszbeszedeb6/:

A Goigotan ott l:itom Marlar, aki olebe veszi meghalt fiM. Az ott k
vok feher gyolcsba takal'j:ik Jezus testet. A szel'etet lltols6 szep tettci voltak
ezek, '

Itt vagyl.lnk a templomban ... az oltaron bemutatjllk jezllS kel'csztaIdo
zatat, mert ez a mi szeretetllnk legszebb ajandeka az edcsanya lelkc sz'\lm\ra.

Szent Agoston pUspok amikor betegen fehidt, megl<\togatta a b'll·,ltia.
aid sajnalkozott a betegsege miatt. Szent Agoston csak ennyit !110I1clOll:
"Sel11mi ncm tortenik, esak atmegyek a t(l1s6 pat·tra:'

Im<lds'\~llnk elkiseri az 0 lelket a t(lIs6 partra, ahol a 1v[t:nnyei Atya
kezebe aj,\l1ljllk az 6 lelket.

A Golgotar61 elindult a gyaszmenet ... lejottek a sziklasirhoz. :\ sw·t:
tet klseri jezus testet azon az l.Itols6 (Iton. Konny csilloghatott .1 sU!11t:k·
ben, hiszen emberi szemmelnezve ugy gondoltak, hogy ncm l<ltj,ik t(lbb0
Jezl.lst. Bezarult a sziklas{r es mindenki hazament.

Innen, az oltart61 elindulunk majd mi is, hogI' a temetoben elhclyez
zUk az <'I faradt testet es majd a sirja bezarul. Ml is hazamegyiink. Mi mar
tl.ldjuk, hogy lesz feltamadas, lesz egi viszontlatas.

Lelki szemeimmellarom a kinyllott sziklasirt, hallom az angyal szav,\t:
"Nines itt. t'dtamadt:'

Lelkt:!11bt: zarom jezl.ls szavait, melyeket Marianak mondott: "E~ va
gyok a felt.\madas es az elet: aki bennem hisz, megha me~ is halt, elm fog.
Mindaz, aki be1em vetett hlttel el, nem hal meg sohasem.' In 11,25

Czank Gabor endr6di plt!banos bucsu szavai:

2002-ben jartam el6szor Endr6don, amikor harmadeves kisparkent
Gyulay Endre plispok ur ide osztott be pasztonllis gyakorlatra, fe evlg
havi egy hetveget tOltve egyhazme~yenk ezen plebanlajan. Ekkor ismer·
tem meg Iv(\nyi Laszl6 plebanos ur edesanyjat, Erzsike ncnit is, aid ez
idilben a elebania haztartasat vezette na~y odaadassal cs szorgalommal.
Egy cleteros, munkaszereto, keyes beszed{l asszonyt ismerhettem meg sze
melyeben. Kora rcggel mar a konyhaban tett-vett, es este (\ tert utols6nak
nyugov6ra, miutan a haz korUll teend6ket e1vegezte.

"Akl nekem szolgaI, kovessen engem, es ahol en vagyok, ott les/. liZ

en szolgam is .. :' - ez a szentirasl sz6zat a leginkabb illo Ewike I1cl1i sze
melyehez, hiszen egesz elete a szeretetteljes szolgalat jegyeben tclt. Mint
feleseg es anya szolgalta szerettelt, csal:idjat, de szolgalta Istent cs egyhazat
is. Szolgalta az altai, hogy egyetlen gyenneket tudta odaadni az Istennek,
amikor az a papi palyara lepett, es szolgalta Istcnt es az Egylulzat a tov,\b
biakban is, amikor erejet, munk<ljM a pJebania szolgalatara szentelte. 5z(\
mlthatott ra az egyhazkozseg es csaladja egyan\nt, es 0 ezt szlvesen, nagy
odaadassal es szeretettcl vegczte.

Aztan eltelt p,\r ev, es amikor felszentelesem utan, bekesszentandnisi
kaplankent vis5zakerl\ltem erre a vldekre, es egy nagybojtben haromn<l
pos lelkigyakorlatot tartottam Endl'odon, mar nem a regi Erzsike nenit
talaltam... Az eg;'kori clcteros, dolgos asszony betegsegtil! megtiirtel1, ke
rekesszekben iill·t: tiiltotte a betegek keser{\ napjait, De a szolgalat lelldi
letet ekkor sem ktte Ie. Eddig munkajaval, ekkol't61 pedig imadsagalval
es szenvedeseinek tlll'elemmel va16 viselesevel es felajanlasaval szolgalta
lstent es az Egyhazat.

2012-ben plebanoskent keriiltem vissza Gyomaendl'adl'c. l'vlinJen
h6nap elsa penteken meglMogattam Erzslke nenit, hogy a szentsegekben
reszesltsem, Soha zoksz6 nem hagyta el e1attem ajkat, es bamulatl'a melt6
volt, amilyen szeretettel es felkesziilessel varta mlndig a szentsegi jbllst...
Sokan Mtat fordltanak Istennek, ha baj, betegseg szenvedes eri 6kct. [l'/si
ke nenl nem 19y tett. Tovabbra is huseges szolgal6ja mal'adt I5tt:l1l1t:k, ,1ki
pr6bara tette a hitet. Eo5 0 kiallta a pr6bM, es mindvegig hiisegcs maradt
Istenehez.

tobbh6napos 1<6rhazl I<ezeles utan sem tudtal< talpra allftani. in·
I nent61 kezdve elete vegelg agyhoz, tol6szekhez 1<6t5tten elte
i eletet.
\ 2005. Junius 19-en toI6szel<ben,de megUnnepeltel< az 50.

haz.assagl evfordul6jul<at es flul< pappa szentelesenek 25. evfor
dul6Jat. Aranylakodalom es ezUstmlse egyUtt - ritl<a szep ese··
menyvolt. .

2008. november 20-an ferJe Is elment aZ E.gi Hazaba. rgy az 0
ellatasat, gondozasat mar nem lehetett hazllag megoldanl, ezert
az endrodl templom mellettl R6zsakert Idosek Otthonaba kerOlt.

Nagyon szerette a termeszetet: a szep tajakat, vlragokat, alla
tokat, kUlonosen a kutyakat.

Flatal I<oraban szeretett festeni, tajkepet, csendeletet. Sokat
olvasott: irodalml muveket, teol6glal konyveket es foly61ratol<at
Is. Lelkenek a templomban volt Igazi felUdUlese es eroforrasa.
Csendes, keyes beszedu, de ugyanakkor nagyon melyen erzo,
empatlkus lelek volt.

Utols6 h6napjalban szemmellathat61ag gyengUIt. 2015. januar
19-en bekerUlt a csabal k6rhazba, ahonnan januar 2O-an a hajnall
6rakban ellndult a nagy utra ferje es csalacltagjai utan az tgl Haza
ba. Tabb, mint trzevnyl betegsegtol megfaradt testet az endrodl
templomb611<rsertUk a SzaNasvegl temetObe, januar 17-en.

uj kenyer (ze, lepergo konny s6ja,
orom·kacagas, lelkll<aba-ko",
Isten aldjonl Te Icgy vegsa almunk,
s ivadekainkba szebb Joval

Trmar Matc

SzUlofold: Bolcso, majd kopors6!
Sarkcsiliag a ncp,y cp,taj feloll
Anyanyelved billyogkcnt jeloll
lc vagy a teli h6 s a tavaszi zold,

==

Ivanyi Sandorne Kovacs Erzsebet
(1938-2015)

1938, november 26-an szU
letett Endrodon, Kovacs Mlkl6s
endrodl gazda, es a kunszent
martonl szUletesu Kis Erzsebet
szUlol< egyetlen gyermekekent.

SzUleinek a szaNasi hatarban
volt tanyaJuk, maJd az endrodl
Rldegvaros kUlterUleten laktal<.

Endrodon jart altalanos Isko
Jaba. Nagyon szeretett tanulnl,
de mlvel szUlelt kulakoknak nyll
vanrtottak, hlaba volt klWno ta
nul6, mint kulak csemete, nem
mehetett glmnazlumba tovabb
tanulnl. Annylra vagyott volna
tanulnl, hogy amlkor a nyol
cadlkat elvegezte, osszel vlsz
sza-vlssza jart az Iskolahoz, es a
nyltott ablak alatt hallgat6zott...
Tanulc'ls helyett az otvenes evek
ben edesanyJaval vldekre elJar

tak rlzsfOldekre dolgoznl. vagy telen gyapotot szednl.
Remenytelen helyzete mlatt nagyon fiatalon ferJhez ment a

szlnten endrodi Ivanyi Sandorhoz, 1955. november 20-an. Beke
rUlt egy szlnten Uldozott foldmuves csaladba. Ap6sa kenytelen
volt a megelhetest Jelento foldjet, lovat, szekeret "onkent es da
lolva" felajanlanl a TSl-nek. Ezt a megrazk6dtatast halalaig nem
heverte kl. Ez a trauma mlndket csaladot a srrig krserte.

1957-ben megszUletett egyetlen fluk, Laszl6,
Rovld Idelg laktal< az ormenykutI tanyavllagban majd ferJe

szUlelnel, a decsl pasl<oml tanyan.
Az 1960-as evek elejen Endrodon, a Sugar utcaba koltoztel<.

Hamarosan bek61toztek a tanyar61 ferJe szUle! is.
1967-ben munl<a, a csaladi haztajl- es a haztartasl munka mel

lett levelezon kiWnore leerettseglzett a gyomat gimnazlumban,
Solymosi Janosne osztalyaban. SaJnos, <,1<1<01' mar nem tudott mit
I<ezdeni az erettsegijevel, de megls egyfajta lelki elegtetel volt
szamara az erettsegi megszerzese.
. Dolgozott az tndrodi Clpesz KTSl-ben, rovld ideig a posttln,
maJd hosszu evel<en at haziipari beclolgoz6 volt. A haztajl munka
meiiett a bedolgoz6i munl<at sol<szor csak ejjel tudta vegezni.

Lassan sorban meghaltal< szUlel. Elapolta beteg ap6sat, any6-·
sat. majd 01< Is az Egi Hazaba koltoztek.

K6zben az endrodl Sugar utcab61 a D6zsa utcaba koltoztek.
Itt mar j6reszt ketten eltek eletUket ferjevel, mivel Laszl6 fluk pap
lett, es 1980-ban pappa szentelve vldeken teljesrtett szolgalatot.

Csendes eletOkben fordulatot az hozott, amlkor 1989~ben f1uk
Endrodre kerUlt plebanosnak.

Mint j6 edesanya, vallalta a plebania hazvezeteset, Ingyen,
flzetes nelkUI. Nemcsak a fia haztartasat vezette, hanem minden
munkat elvegzett a plebania korUl, 16 even at, mrg a betegseg Ie
nem dontotte labar61.

Mlvel ferje Is hamarosan nyugd1lba ment a gyomal kalyha
gyarb61, fgy 0 Is besegrtett a plebanla es a templom korUl1 munl<,,
ban, elvallalva a temetoi gondnol<sagot, °is terrtes nell<UI. Mind
l<ett61UI<nel< ezel< voltal< a legszebb, legnyugodtabb eveil<.

2004 l<arc3.csonyanak masnapJan agyl infarl<tust I<apott, maJd
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1. vasarnap:
4. szerda:
7. szombat:
8. vasarnap:
9. hetfo:

15. vasarnap:
17. kedd:
18. szerda:
19. csUtOrtok:
22. vasarnap:
23. helfo:
25. szerda:

29. vasarnap:

Nagybojt 2. vasarnapja
Szent Kazmer
Szent Perpetua es Szent FeJicitasz vertamlk
Nagybojt 3. vasarnapja
R6mai Szent Franciska szerzetesno
Nagybojt 4. vasarnapja
Szent Palrik piispok
Jeruzsalemi Szent Grill piispok, egyhaztanit6
Szent J6zsef, a Boldogsagos Sziiz Maria jegyese
Nagybojt 5. vasarnapja
Mongrovej6i Szent Turibiusz piispok
Urunk szUletesenek hirUladasa (GyUmolcsolt6
Boldogasszony)
Viragvasarnap

Endrod:

Vasarnap es iinnepnap: 9 6ra.
Szombaton vasarnapi eloesti mise 17 6rakor,

vegen a Maria-litaniaval.
Hetkoznapokon: reggel fel 8-kor - esiitortok kivetelevel.

Nagybojtben pentekenkent keresztut S-kor.
A bojti lelkigyakorlat mareius 19-20-21-en lesz, este 18 6rai

kezdettel mindharom este.
Vendeg atya: Ft. Pata Gabor, bacsbokodi plebanos.

Gyoma:

Vasarnap es iinnepnap: 11 6ra.
Kedden es penteken: 16 6ra, a plebania nagytermeben.

Nagybbjtben pentekenkent keresztllt fel4-kor.

Az endr6di plebania uj webhelye: www.endrodiplebania.hu
A gyomai plebania llj webhelye: www.gyomaiplebania.hu

Szent J6zsef legy haZlink ura, kis esaladunk patr6nusa.
Egyetertes, htl szeretet egyesitse sziveinket.
Az eg fele mlltass utat, gyamolitsd az ellankadtat.
Kiizdelmekben legy segelyiink, erenyekben peldakepi-ink.
Atadjuk a haz kll1csait, oltalmazd es vedd lak6it.
Zard ki mindazt, ami karos, ami iidviinkre hatnlnyos.
Engedd be az Isten aidast, minden j6ban gyarapodast.
Ajanlj minket Jezusodnak, szepl6telen Szuz Aradnak,
Hogy esaladunk kisded haza Nazaretnek legyen masa. Amen.

Czal/k Gabor plebclnos

~lInya

Vasarnapokon: 10 6rakor,
A nagybbjti szent hetkbznapokon esiitbrtbk kivetelevel17 6ra,

idoszakra esik Egyha- szombaton vasarnapi eloesti mise 17 6ra.
zunknak egy kedves Nagybbjt pentekjein fel 5-kor keresztut.
i-innepe, Szent J6zsef Lelkigyakorlat: mareius 24-25-26 (keddtol esiitortokig), 17
napja, mareius 19-en. 6rakor. Vezeti Ft. Ilyes Zsolt, ketsopronyi plebanos.
Az Or Jezus nevelo- 0 '--- .:..... ~'------.:...--.:...--------I

atyj8.t kezdetek 6ta lik az egyszenl acsmesterbol a Messias neveloatyjava.
szentkent tiszteli a Szent J6zsefet elsosorban az Egyhaz vedoszentjekent tisztelji-ik,
keresztenyseg, hisz a hiszen foldi eletc soran 6vta, gondozta, nevelte az egyhazat alapit6
Szentiras is "igaz em- Krisztust, a betlehemi gyermekgyilkossag idejen pedig elete koe
bernek" nevezi, ami kaztatasaval menekitette Mariat es a Ids Jezust Egyiptomba, hogy
az 6szovetseg nyel- megmentse oket a pusztulast6J. Ene val6 hivatkozassal vallja ot
yen szentet jelent. Egyhazunk mint vedoszentjenek, hiszen bizonyara a Jezus altaI ala

J6zsef a Szent- pitott egyhazra is ugyanilyen gondja van.
o iras tanusaga szerint Yedoszentjiikkent tisztelik ot az aesok es asztalosok, de a mun-

David esaladfajab61 k,\semberek, esaladapak is, akik Szent J6zsefhez hasonl6an areuk
szarmaz6 nazareti verejtekevel keresik meg szeretteik, esaladtagjaik szamara a min
aesmester volt. A Bib- dennapi aldott kenyeret.
lia keveset jegyez fel S nem utols6 sorban vedoszentje a haldokl6knak is. Hiszen a
r6la, a Szent Hagyo- foldkereksegen Szent J6zsefnek volt a legszebb halala: agya mellett
many azonban annal Maria es a mar felnott Jezus virrasztottak, s fogtak Ie a halalban
tobbet. (Szent Ha- megtort szemeit. Ezert Szent J6zsefhez szoktunk imadkozni a so
gyomany alatt az elso kaig kinl6d6 haldokl6kert a konnyG hala! kegyelmeert, de onma
szazadok 6keresztcny gunkert is, hogy amikor fOldi eletlink vege eljon, jarja ki nekiink
feljegyzeseit, irasait Istennel a kegyelmet, hogy az Egyhaz szentsegeivel megerositve,

. ertjiik.) felkesziilten lephessiik at a halal kapuj8.t.
o A hagyomany sze- Szent J6zsef iinnepere az endrodi egyhazkozsegben is kilen-

nl~.t mar e,~tesc~b kOl:ll volt; es I?eg nem elt hazassagban. Ugyanez eeddel, kilene napi ajtatossaggaJ kesziillink. Mareius 10-18 kozott
Idoben SZllZ Mana a )eruzsaleml templom melletti rabbinikus isko- minden este a plebania nagytermeben kbzosen imadkozzuk Szent
la novendekc volt, ahol tobb, hozza hasonl6 koru leany nevelkedett. J6zsef r6zsafiizeret es litaniaj8.t, a kileneed napi imadsagaival es
M:'lri;~ kczel .lobb i~ll ~s szerette volna megkerni, igy a fopap tett enekeivel, Szent J6zsef iinnepen pedig este 18 6rakor iinnepi szent
Igazsagot: mll1degYlk Ifjlll1ak kellett egy agat vagnia a templom- miset tartunk, melyet a kileneed vegzoiert ajanlunk fel, es a szent
k~rtben alia reg kiszaradt mandulafar61, es akinek az aga kivirag- miseben imadkozunk az edesapakert, esatadfokert is, hogy Szent
z~k, a~.l.esz Ma;ia jeg'yese. A fiatalok Jevagtak az agakat, a templom J6zsef kozbenjanlsa segitse oket mindennapi munkajukban. farad
I.epeso)crc leUck, a fopap pedig imajaban kerte Istent, hogv csoda sagaikban.
altaI mutassa meg, kinek szanja Maria kezet. S a legenda'szerint
a J6z~ef altai levagott bot hajtott zbld leveleket es viragot. (Ezert
szoktak Szent J6zsefet llgy abrazolni, hogy egy hOSSZll bot van nata.
mely~ek v~g,e ki van vit:agozva). Eddig a legenda, melyet az oske
reszteny lelrasokban talalunk.

. Az ~gyhaz a II. Vatik~ni Zsinatig megi-innepelte Maria es J6zsef
:l!egy~eset IS, me!y~1ek ,hturg~k,~s napta~'i iinnepe janwlr 23 -a volt,
e~.a nepn~el~ "Man~ ke~fog6)a nap)akent nevezte, es farsangi ido
s~~kba~ l.~ven, sok taiusl lakodalom volt Maria eljegyzese iinnepe
ta)ara kJtuzve.

. A Szentinis innent61 kezdve mar jegyzi Szent J6zsef eleW. Mi
kent valtoztatja meg kettejlik eleW az angyali iidvbzlet, mikent va-

Ojsa~l~k ~Ij .w~~)helye: www.varosunkujsag.hu
A hunyal plebam<1 U) webhelye: www.hunyaiplebania.hu
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* Sevilla, Spanyo10rszag, 1846. januar 30.
t Sevilla, 1932. marcius 2.

Csahidi neven Maria de los Angcles
Gw?ncro Gonzalez. Melyen vallasos
sziUei tizennegy gyermeket. neveltek.

Angela apr6 termetli volt, ezert meg
kel1ett szaldtania tanuhnanyait, es
egy cipesziizemben lett munkasno. Itt
tarsaival munh:a kozben a r6zsanizert
ima(Uwztal{ es a Szentek eIeteb61 01
vastak f61.

1865-bel1 Santa Cruzban felvetclet
kerte a sarutlan karmelltakhoz, de be
tegsege miatt elutasitottak. Bell' egesz
sege nem javult, 1868-ban a Szeretet
Noverei f6lveti:ek Sevillabal1. Azonbal1
a l10viciatust sem tudta befejezl1i, ezert
visszatCii, a cipesztizembe.

1871. november I-jen maganfoga
dalmat tett az evangellwui tal1acsok
szerinti eIet.re. 1873-ban egy Iatoma-

saban Jezus keresz1jevel szemh:ozt egy
iires keresztet Iatott.

Megcrtette, hogy ez a masik kereszt,
az 0 hivatasanak jele: "szegeny legyen
a szegenyeld{cl, es vigye 61ret Kiisz
tushoz". 1875. au~usztus 2-an harman
csatlalwztak Angelahoz.

E Ids kozossegb61 ala1rnlt a Kereszt
1'61 Nevezett Noverek Tarsasaga.

Sevillaban bereltel{ egy szobat, on
nan latogattik a szegenyeket es betege
keto

Angela elettben tovabbi 25 l{ozosseo'
joit letre. A nep a szegenyek anyjanak
nevezte.

II, Janos Pal papa 1982. november
5-en Sevillaban boldogga,2003. majus
4-en szentte avatta.

(Szentek elete)

Ma is meghatodva es elfogodva emle
keziink 1989 decemberere, amikor is Tokes
Laszlo temesvari lelkesz vezetesevel elindlllt
es gyozedelmeskedett a roman nep szabad
sagharca, amelybol az Erdely Parcium-i
reszeben elo magyar nernzetiseg(i roman
allampolgarok tevet<enyen reszt vallalva 
segitettek a forradalom beteljesiileset.

Az 1989, december 17-en kirobbant
fegyveres felkeles Temesvar utan Aradra is
atterjedt. A magyar nemzet szolidaritasa
nem maradt el, orszagszerte szervezodtek a
kiilonfele segeJyek gyiijtese, a segelyszallit
m{myok ErdeIybe torteno kijuttatasa,

Ez az onzetlen segitsegnyujtasnak elso
hos, magyar aldozata a hOdmezovasarhelyi
T6th Sandor gepkocsivezeto volt, aid tarsa
ivai elelmiszer segelyszallitmany szeretett
volna eljllttatni a felke16 temesvari lakosok
reszere,

A segelykonvojt 1989. december 22-en
12 ora magassagban Aradon, a Maros-hid
labanal szeklls-tamadas erte, amelynek ko
vetkezteben T6th Sandor gepkocsivezeto
halalos lovest kapott. A h6s - martlr gel-'
kocsivezet6 holtestet baratai csak december
27-en tlldtak hazahozni, temetesere 1990,
januar 3-an kerUlt SOl' Hodmezovasarhe
Iyen.

De terjunk vissza Devavanyara, ahol az
evb\icSLlztat6 szilveszter sem volt gondtalan,
"Ismeretlen szemeJyek" - Lljevre virradora, a
4 h6nappal korabban atadott es uj "Vanyai
Ambrus Altalanos Iskolaba vandal m6don

betortek es ott felbecsiilhetetlen karokat
okoztak. A rendorseg 3 napig vizsgalta a
betorest. .. kereste a tetteseket! A januar ele
jeievkezdest igy kesve - 2 napos "igazgat6i
szenszi.inet" inditottam, mely alatt segely
adomanyokat gylijtotti.ink az erdeIyi testve
reink szamara, Ez a gylijtes teljesen onken
tes, minden kenyszerites es rahatas nelhil
tortent! frasban kertiik a szul6ket, hogy
aid teheti, az 3 kg burgonyaval, vagy 20 Ft
penzbeli segeIlyel tamogassa 6nkentes kez
demenyezesiinket. Tanul6ink es csahidjaik
lelkesedese 6riasi volt, s mindezert most is
halas koszonet minden devavanyai csalad
nak. Pedagogustarsaim is aktivan es teve
keny reszt vallaltak e nemes cselekedetben,
A Gyomarol atjaro kollegainl> pedig hoztak
a hil'!': - A gyomai 2. szamLl Altalanos Isko
la is kesz[ti - gy(ijti a segelyszallitmanyat es
szamitanak arra, hogy mi segeJyszallitma
nyunkhoz csatlakoznak,

1990, januar elejen a Lenin Termeloszo
vetkezet sietett a segitsegi.inkre - Kiss Ferenc
eln6k til' engedelyezte az SU-6539 frsz, IFA
tehergepjarmli dijmentes igenybevetelet,

Januar 5-en Bekescsabara utaztam, ahol
a Magyar Voroskereszt Bekes Megyei Veze
t6sege neveben: Dr. Beraczka Istvan megyei
elnok kiallitotta Devavanya-Nagybanya vi
szony,latara a 481989 ikt. szamll "Szallit6Ie
velet ,

Meg ezen a n?pon athoztuk Gyomaend
rodr61 a 2, sz, Altalanos Iskola tanul6i es
szi.ilei, valamint a gyomai kartarsak jovol-

tab6] osszeallitott segeJyszallitmanyt, amely
allt:

1 zsak burgonya,
1 mazsa es 2 kg cukor,

61 kg rizs,
18 kg szaloncukor. ... tovabba
3 doboz - ruhanemli,
1 doboz - cip6,
2 doboz - jatek,
1 doboz - eli. papir, zsebkend6,
1 doboz - mos6szer, torolkozo,
1 doboz - konzerv es cukorka,
2 doboz - szappan, '

13 doboz - konyv.
Az iskola igazgat6ja - ha jol emlekezem

ez id6ben: Halasz Istvanne- Dr. Balogh Er
zsebet kollegano volt. Bar hazaerkezeslink
utan a koszonolevelet atadtam, de most 25
evvel az esemeny evfordul6jan mind a ta
nul6k, sziil6k es kol- folytatas a 13, oldalon
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Het nyelveszprofesszor l e!oadasa
"Beszed es mentalhigiene" dmmel, MTA, 1985.

Hanyeez Margit

Kepek: a cimlapon es a 3. oldalon

HELYTORTENETI

KLt\.LLITAs HUNyAN

2014 februarjaban helytorteneti ]d
allitast rendeztlink a hunyai ML\vel6desi
Otthonban. Az anyagot a "Lelemenyes
H6seink" program kereteben mi - Hege
dus Bence, Pinter Otto, Hornok Ferenc
es Kiszely Dominika - hunyai fiatalok
aJlltottuk ossze a lakossagtol, illetve id.
Szabo Bela es neje gyujtemenyeb61 kol
csonozve.

A kiallitast megel6z6 napokon izgal
mas gyiijt6munkat folytattllnk, melynek
koszonhet6en ertekesebbnCl ertekesebb
targyak kerultek e16. A mllnka soran
orom volt tapasztalni, hogy a tllJajdono
sokat meger6sitettlik a tudatban, hogy
milyen nagy ertekek birtokaban vannak.
A nagy munkanak meglett az eredmenye:
a MClvel6desi Haz nagytermet teljesen si
kerult megtolteni, sokan nem is gondol
tak, hogy egy Ids faluban ennyi minden
meg6rz6dott. A targyakat a lehet6segek
hez kepest igyekeztlink rendszerezni:
kepek, dokllmentumok, regeszeti Jeletek,
sz6ttesek, hasznalati targyak, nepi valla
sossag emlekei stb.

A megnyitora februar 7-en kerlilt SOl',

melyen igen sokan megjelentek helyb61,
de. Gyomaendr6dr61 es Bekescsabarol is
erkeztek. A kozonseg koszontese utan
Petenyi Szilardne polgarmester ismertet
te a kozseg tortenetet, majd Ivanyi Laszlo
plebanos beszelt az Europat sujto erkolcsi
valsagr61, amit a gyokerekt61 valo elsza
kadas okoz. Wglil Vaszko Irenke neni
sz6ft a regi paraszti ertekek nemzetmeg
tarto erejer61.

Ezt kovet6en mi szervez6k megnyi
tottuk a kiallitast, es a kozonseg maris
birtokba vette a terliletet. A fenykepek es
a targyak laltan megindult a nosztalgia
zas, az id6sebbekb61 feltortek a H~gi szep
emlekek, a fiatalabbak pedig megilJet6d
ve halJgattak 6ket.

Ezuton mondunkkoszonetet a lakos
sagnak, Szabo Bela bcicsinak es Margo
neninek, az onkormanyzatnak, es Ku
csera Edit kulturalis szervez6nek a sza
munkra nyujtott sok-sok segitsegert.

Dgy erezzlik, hogy ezzel a rendez
vennyel sikerLilt kozelebb hozni a lato
gatokhoz telepliJesunk tortenetet, 6seink
vilagat. QL/J.ifV!'

J1, -8XY,

artalom erhet valakit, s depresszio alakulhat ki.
Embereket akar ongyilkossagba is sodorhat.

Szemelyes beszelgetesnel fontos a j6 part
neri kapcsolat, fUggetlenul milyen fokon all az
illet6 a tarsadalmi rangletran. Ha szukseges, Ie
kell ereszkedni a partner szintjere. Muveltebb
ember ne nyomja el a kevesbe muvelt mondani
valojcit, ne mutassa, ereztesse folenyet, engedje
a masikat is megnyilatkozni. Ertekes gondolatok
veszhetnek keirba.

Banjunk szuken az idegen szavakkal, foleg,
ha azokat meg rosszul is hasznaljuk. Maradjon
az inkabb tudomanyos szakteruleten 5 kevesbe
a koznyelvben.

Aki sok idegen sz6t hasznal, az nem muvel
tebb, csak annak latszateit kelti. Szep es kifeje
zesekben oly gazdag a magyar nyelv, ne szege
nyitsuk, tegyuk meg gazdagabba!

Vezetekneven szolitani ferfit udvariatlansag,
not durvasag. Ogyeljunk a szep, ill6 formara, ser
tes nelkuli megnyilatkozasokra. Erre vannak he
Iyes es helytelen peldeik boven. Gondoljunk az
orvos-beteg, anya-gyermek, vev6-elad6, f6nok
beosztott, tanar-diak, ferj-feleseg, nover-beteg,
ilyen-olyan viszony szamtalan esetere, tapaszta
lataira. A sok rossz pelda zavarja a fiatalok sze
melyisegfejl6deset. Legyunk igenyesek. Aki ezt
feladja, nyelvi szegenysegben szenved.

Aszo gyogyit, de Ie is sujthat. Megfelelo be
szeddel melyitjuk, szepitjuk, tartalmasabba tesz
szuk kapcsolatainkat es ez nagyban novell lelki
egeszsegunket. Barati viszonyban szellemileg
megtermekenyitik egymast az emberek.

Vannak szosalMak, sz6zsonglorok es van sok
muszo semmiert. ATV, radi6, neha szolgal igen
rossz pelcleikkal. ATV-ben beszelo szemely egy
modell, nem lenyegtelen tehM, mit lat, hall a
nezo, mivel azonosul es miket ultet M sajat nyel
vebe, modoraba.

TlIlajdonitsunk nagy jelentoseget a szep,
tartalmas beszednek, erzelmekkel toltbtt meg
nyilvanulasnak, mert fontos szerepe van a lelki
egeszseg kialakitasaban es megtartasaban:'

Dr. L6rincze Lajos szavait idezve: HATALMA
VAN ASZONAI<!

Dr. Gretsy Laszl6 tanacsara igy beszeljLink:
vilagosan, erthet6en
jol tagoltan, normeilisan, ne hadarjunk,
suttogjunk,orditsunk
ne hivataloskodoan, nyakatekerten
kbzerthetoen, ne nagyon idegen szavak
kal tudeilekosan, mert az Felvett p6z
hangsuly, hangszin, keruljon jo helyre
szemelyhez szol6an
bcitoritoan, ne lekezel6en
udvarias, partneri hangon, gondoljunk az
ala-fblerendeltsegi viszonyra
vegyuk figyelembe az eletkori sajcitossa-
gokat, egyeni adottsagokat '------------------'

- a partner sZintjehez aJk~lmazkodva, ne Sir John Browing, a 19. szazadi neves angol
a!<a.rJunk mll~eltebb~ek latszanl, ha a va- nyelvesz es allamferfi sok nyelvet beszelt, koztlik
losagban talan azok IS vagyunk a magyart is. Allitotta, hogy a magyar nyelv kife

jezesekben rend kivu Igazdag. Anemzeti felsobb-
bsszegezve: . rendusegnek, szellemi fUggetlensegnek legme-

. A r~.ssz beszeds~i1us evtizedek :alatt..·he~ Iyebb, legdics6bb muemleke.
Javult, sot, egyre Inkpbb hallanl elkesento pel- Fiatalok kevesebbet internetezni es tabbet

. dakat~. hogyan ~::<mboljak szep 6si magyar olvasni rem~kir6k muveib61! 80 a vala~ztek.
nyelvunket. Anl')ylra sok pl. a feleslegesen meg-
honositott, szokeisossa tett, a mindennapi kbz- I Dr L" . L' D H' d' I t ~ D G 'tI b h 'It .d' . orlncze aJos, r. ar I 5 Van, r. re sy
nky.:tvten aszna k I egefnlsz

l
?, hogy sorozatoksan Laszl6, Dr. Wrtes Andras, Dr. F6nagy Istvan, Dr.

II a Ja az anna meg e e 0 magyar szava at. 5 d T . D S d AI d'
Elszegenyitjuk beszedunket. zen e amas, r. zen e a ar

Negativ megnyilvanuleisok hatasara lelki

Bar regen tortent, de ma is ervenyes az a
felnapos, lenyugozoen szep eloadas, amit nyel
vunk, emberi kapcsolataink, lelki egeszsegunk
erdekeben mondtak hires nyelveszeink.

(sak nehany gondolatot ragadok ki az el
hangzottakbol, hMha itt-ott ma is befogadasra
kerulnek a szavak.

"A lelki egeszseg fejleszteseben a beszed
nagyon jelent6s, maganeletlinkben, kulonboz6
emberi kapcsolatainkban fontos szerepet tolt
be, de erzelmi tartalmab61 sokat veszitett. A
nyelv szemelyisegformal6 ereje nagy jelent6se
gu egesz eletunkben.

Eltlinoben van a barMsag. Teirsasag van, iga
zi tars kevesbe. Ez gyakori tapasztalat pI. iskolei
ban is. Az EN es TE kapcsolat gyengul, szurkul az
erzelem. Aszemeiyiseg bensoseges igazi erteke,
szepsege egyre jobban rejtve marad, a Tars nem
hozza felszinre. Egyre inkabb kevesebb az igeny
lelki kulturara. Sok szep szo kimegy a divatbol,
pedig jelentese sokatmondo. lIyen pI.: atya, ma
gasztos, szemermes, lelkiismeretes, fennkolt.

Ha jokivansagot fejezzuk ki valakinek, akkor
valoban erezze az illeto, hogy a sok boldogsa
got, boldog ujevet stb. szivb61 jbv6 szavak, es
nemcsak "odadobom" neki, mint kutyanak a
csontot.

Szemelytelenseg tapasztalhato megszolita
soknal. A rideg targyilagossag, hivataloskodo,
erzelem nelkuli beszed riaszt. PI. az egyszeru,
szegeny ember igazat nem tudja jol megvalla
ni, I<inevetik, gMlasai miatt kudarcok erik. Kine
vettek mar a tajszolassal szaval6 diakot, aki azt
kovetoen leszokott a versr61. Nehez tantargy
lehet majd, kedvelt a gyermeknek, de el is for
dulhat szeretett dolgokt61 kulonboz6 negativ
megnyilatkozclsok miatt, szulot61, pedagogustol
fUgg6en.

Aszo bizalmatebreszt, de Ie is sujt~at. Nem •
kozo.mb'os ..a, 'gyerm~k fejlodeseben, hogy' piei
kortol szulok, nevelok altai :milyenhatasok.erik:.;
Fontos a tartalmi s egyben az erzelmi koz,l'en:'
d6seg. Lehet 'nemes e~ .igazsagtalan valaki, ami
meghatarozhatja az e'tnberek sorscit pozitfv es
negativ iranyban egyareint. LegyLink maximeili
san 6szintek, de nyJltak csak annyira, amennyire
szukseges.

MEG KELL TEREMTENI a koznyelvi normcit.
Ne hasznaljunk ragadvany neveket, mint pI. co
las, dagi, botfulu, professzor. Tudni kell, kinek
hogyan kell koszonni, es mi legyen a megsz6li
teis.

Folerendeltsegi viszonyban nem Jehet ne
velni, mint ahogyan az is problema, ha a tanulo
nem azt mondja, amit tud, hanem azt, amit el
varnak t6le.

Hossz ireinyt vett a fiatalok beszedstilusa,
terjed a szul6k iranti negatfv megnyilatkozas.
Romboljak a tekintelyt. Szul6k megbetegede
se eseten ilyeneket hallani: "Ierohadtak 6seim".
Ijeszto, elkeserito peldak. A"tessek megenged
ni" helyett is gyakran halljuk:"engedtessek'meg".
Boltokban az udvarias "parancsoljon, mit adha
tok"helyett szokassei valt a semmitmond6, rideg
"tessek kerni"l Szinte lehuti ilZ ern bert. Terjedo
ben a szemelytelenseg.
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A blldai felhevizeken kiviil
a felvideki es erdelyi vizeknek,
fi.ird6knek, fi.ird6hazaknak is
nagy erteki.ik volt. A Libei Regii
(Kidlyi Konyvek) birlokado
many-iigyei kozott fi.ird6k es
fUrd6hazak birtokadomanyo
zasa is szep szamban fordlll e16.

Fomis: Csiffriri G(Jbrie/la:
Regi magyar fiirdovilag

dr. Macsari Judit

jusagi es labdarllg6 sport tamo
gatasa.

Ad6szam: 18370827-1-04.

Gyomaendrodi Mentoala
pitvany: celja a mentoallomas
berendezesenek, felszerelesenek
es a mentestechnikai eszkozok
nek a boyitese.

Ad6szam: 18376713-1-04

A NapslIgar Ovodakert
Kozhasznu Alapitvany, celja a
Szabadsag uti es a Fo lIt 85 sz.
alatti 6vodak gyermekeinek ta
nulasi, jatszasi felteteleinek job
bitasa, az 6vodak targyi feltetele
inek javitasa.

Ad6szam: 18386248-1-04

Selyem liti Ovodaert Ala
pitvany celja az 6vodas gyer
mekek kirandulasainak tamo
gatasa, az ovodai felszerelesek
szinvonalanak javitasa.

Ad6szam: 18379778-1-04

R6zsahegyi Iskola
alapitvanyai:

Oregszoloi Gyermekekert
Alapitvany, celja a ki.i1teriileten
felnovo hatninyos helyzet(\ gyer
mekek kozep es felsOfoku tanul
manyainak tamogatasa.

Ad6szam: 18376184-1-04

Kines Az Eleted Kozhasznu
Alapitvany, celja a Gyomaend
rodon fogyatekkal elok segftese,
a Gondozasi Kozpont ez iranyll
tevekenysegenek tamogatasa,
felszereleseinek javftasa.

Ad6szam: 18386932-1-04

TempIarills Alapitvany ta
mogatja a "Segftsiink a raszoru
16 gyermekeken!" j6tekony celu
adakozast. Ad6szam: 18856617
1-04

A Rozsahegyi Iskola Diak
jaiert Alapitvany az iskola tanu
16inak es tanul6kozossegeinek
tamogatasara szolgal. (Tanlll
manyi versenyek nevezesi dija,
lltikoltsege, nyelvvizsga dijak,
tallllimanyi kirandlllasok, klll
turalis teyekenysegek, renda
\'(:;Ilyek.) Az aiapityany ko~re

11l(\k6deseveI keszult el a Hosok
terell es a ligetben leva jatsz6ter.

Ad6szam: 18390162-1-04

Endrodi Szent 1mre Egy
hazkozsegert Kozhasznu Ala
pitvany, celja az egyhazi temetOk
karbantartasa, lljra megnyita
sukkal' kapcsolatos koltsegek fe
dezese, a templom belso fellljita
sanak tamogatasa.

Ad6szam: 18380761-1-04.

Hallhat6 Hang Alapitvan)',
celja a zeneiskola hangszerallo
manyanak gyarapitasa.

Ad6szam:18379383-1-04

Endrodiek Barati Kore
Egyesiilet, celja a hagyomanyok
apolasa, az elszarmazottald<al
val6 kapcsolattartas.

Ad6szam: 19182030-1-04,

Elet Masokert Kozhasz
nu Egyesiilet, celja a raszon.i16
gyermekek es felnottek segitese,
tamogatasa.

Ad6szam: 18384215-1-04

Gyomaendrodi Varosi
Sportegyesiilet, celja a hel)'i if-

Hittel a Holnap 1fjllsagaert
Alapitvany, celja a Szent Gellert
Katolikus Iskola t.amogatasa.

Ad6szam: 18372276-1-04

Onkentes Tuzolt6 Egyesii
let Kiemelkedoen Kozhaszm\
Egyeslilet celja az elet es vagyon
vMelme varosunkban es kor
nyeken.

Ad6szam: 18371608 -1-04.

Honismereti Alapitvany,
celja a helyi hagyomanyok meg
orzese, pllblikalasa, az Endrodi
Fiizetek, stb.

Ad6szam:19056274-1-04

Szent Gellert Keresztje
Egyesiilet, celja a Szent Gellert
Katolikus Altalanos Iskola es
Oyoda tamogatasa.

Ad6szam: 18389980-1-04

Az alabbi gyomaendrodi civil
szervezetek koszonik az eddigi
j6indulatot mindazoknak, akik
ad6juk 1%-al'al korabban is ta
mogattak alapitvanyukat, egye
siiletiiket. Remelik es kerik, az ez
evi tcimogatcist is. (2013. evi lista
alapjan) Ha valahol valtozas tor
tent volna, kerjuk, ertesitsek a
Szerkesztoseget!

boljak, adjak-veszik. Es tenne
szetesen perelil<, poroskodnek
erte. A termatviz mindig is nagy
erteket jelentett. Hogy meny
nyire kapos volt peldaul a bu
dai Felheviz, azt egy 1455-ben
lezajlott peres i.igy is bizonyitja,
melyben Tarcsai Janos iigyved,
az obudai apacak ved6je a nyit
raipi.ispokotazzalvadolja,hogy
a h6forras egy kicsiny agat a
sajat fUrd6jebe jogtalanul elte
relte.

,<f"">
p .. ',

Viz l'ilagtalalkoz6 2013

Ecilburgnak hivjak:'
Egyes regi fornisok mar a

sokat bodito-hadakozo lovagki
ralyrol, Nagy Lajosrol is tudni
velik, hogy a budai palota fi.ir
d6szob,hnak gyakori latogatoja
volt, de el6szeretettel kereste
fel Buda hevizes gyogyfi.ird6it.
ZSigmond magyar kiraty es ne
met-romai csaszar' 'akinek ural
kodasa alatt Buda' i~met jelent6s
fejl6desnek indult - kitun6 fi.ir
d6t epithetett.

1440-ben orosz ki.i1dottseg
latogatott el Magyarorszagra.
A ki.ildottseg vezet6i - Iszidor
metropolita es Avramij szuzdali
pi.ispok - sem hagyjak emlitetle
ni.il a budai meleg vizii fi.ird6ket:
"Buda, Magyarorszag f6varosa,
hosszan elny(J1o hegyen epi.ilt. ..
,-\ falakon kiviil, az innens6 01
dalon igen szep fi.ird6k van
nak ..." Matyas kiral}' fUrd6ir61
sokan tudositottak. A Racz fi.ir
d6 a kiraly egyik kedvenc mula
tohelye volt. Palotajanak kertjei
egeszen a fi.ird6ig ny(dtak, me
Iyet a kiralyi lakhellyel boltoza
tos folyoso kotott ossze. A palo
ta hideg es meleg vizes fi.ird6ir61
tobb kronika is emlitest tesz. A
regi fornisokbol olyan reszletek
re is feny deri.il, hogy a regi id6k
ben egy kiilonleges szerkezet se
gitsegevel facsoveken - kes6bb
olom-, majd vascsoveken - haj
tottak fel a Duna vizet a kidlyi
palotaba. EvIia Cselebi torok
utazo kes6bb meg latta es Ie is
irta a magyar gotikus es rene
szansz kidlyi palota nagy dunai
szivattylljanak bonyolult faszer
kezetet. A magyar uralkodok te
len sem mondtak Ie a forro vizes
fUrd6r61, s nem is mindig kutya
goltak Ie a palotaba, hanem in
kabb felvitettek a felhevizi meleg
fUrd6vizet a budai varpalotaba.

II. Lajos kidlyunkr61 mar
azt is tudjuk, hogy 1520 koriil,
tehat Mohacs el6tt valamivel
Felhevizen kiilon flird6mestert
is tartott.

Ami ertel<es, azt lopjak, ra-

Kedves Olvasok! A kovetke
z6 cikkeimben a magyar fiird6
zes tortenetebe valo bepillantas
reven a magyar ftird6kultllra je
lent6segevel szeretnem Onoket
megismertetni.

Pannonia provincia teriile
ten Septimus Severus csaszar - a
fiird6ir61 is nevezetes Caracal
la edesapja - epittetett el6szor
nyilvanos fiird6ket, valamikor
a Krisztus sziiletese utani 200.
esztend6 koriil. Fiird6i tobbse
get termalviz taplalta, s koziiliik
az egyik meg az 1700-as evek de
rekan is lathato volt. A r6maiak
magas szintu fiird6kulturajanak
emlekei maig megtekintbet6k
Aquincumban. A vizvezeteke
ken szallitott viztomeg nagyobb
resze is a nyilvanos ftird6ket
taplaIta, melyet a provincia osz
szes varosaban fenyliz6 m6don
epitettek meg. A boltozatos, osz
lopcsarnokos nagy fiird6kben
uszomedencek, izzasztokamrak,
tomizo- es labdazo helyisegek,
konyvtartermek vartak a biroda
10m polgarait. A regeszeti asata
sok tizennegy fiird6 romjait tar
tak fel. A mai Florian tel' helyen
volt valaha a valetudimirium, a
katonai ftird6korhaz is. Ezeken
kivi.il legalabb harom magan
fi.ird6 letezeser61 tanllskodnak a
regeszeti asatasok.

Attilarol, a rettegett hun ki
raIyr61 sokan tudni velik, hogy
pompas fi.ird6kkel vette magat
koriil, melyek nemcsak a napon
kt'nti fi.irdes helyszinei, banem
egyben aIdozohelyek is voltak.
Mivel a temeteseket kovet6en
6seinknek meg kelJett mosdani
uk, feltetelezhetjlik, hogy a tisz
talkodas mar csak ezen ritualis
okbol is napirenden volt.

"Fi.ird6" szavunk egyebkent
1256-ban bukkan fel el6szor az
irott forrasokban.

III. Bela jegyz6je Anony
mus XII. szazad vegi Gesta
Hungarorumaban tobbszor is
emlitest tesz a magyarorszagi
hevizekr61: "Attila kidly, 6 az
Dr megtestesi.ilesenek negyszaz
otvenegyedik esztendejeben a
szittya foldr61 kiszallva hatalmas
sereggel Pannonia foldjere jott,
es a romaiakat elkergetve az or
szagot birtokaba vette. Majd ki
dlyi szekhelyet allitott maganak
a Duna mellett a hevizek folott:
minden regi epi.iletet, amit ott
talalt, meglljittatott, es az egeszet
igen er6s fallal vetette kori.i!. Ezt
magyar nyelven most Budavar
nak mondjak, a nemetek pedig
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Tisztelt Olvas6!

Szaz ewel ezel6tt a vilag forrongott. Az 1914-ben ki
tbrt vilaghaboruban a magyar hadtestek az osztrak-magyar
hadsereg katonai alakulataikent az eszakkeleti terOleteken
Galfciaban es a Karpatokban teljesftettek szolgalatot. 1915
ben meg gyors gy6zelemre szamftott a csaszari vezetes, az
elkeseredett harcok es az ideg6rl6 al16haboru csak ezutan
kbvetkezett be. Az endr6di plebania Historia Domusaban 01
vashatunk a korabeli haborus helyzetr61 bejegyzeseket. A ka
tolikus egyhaz a vilaghaboru borzalmainak megszOnteteseert
minden templomban bekeimat rendelt el. l\I1agyarorszagon a
haboru hatasara nbvekedett azelelmiszerek ara, az inflaci6
egyre emelkedik, a zsfr, a buza es a ruhanemu ara duplajara
szbkbtt. Az egyhazi tbrtenetfras meg a gy6zedelmekr61 sza··
mol be, de mar a hader6 nbvelese es a 19 eves fiuk hadba
kOldese azt sugallja, hogya gy6zelem kerdesesse valt.

Az endr6di Szent Iml'e Egyhazkozseg Historia Domu
sanak 1915-ben keszi.llt bejegyzesei a haborus eseme
nyekr61 es a hadi helyzetr61.

,,1 9 15.

- E szomon) esztend6t Jezus Szentseges Sz/vehez va/6
fohilssza/ kezdWk meg es Ujev napjim az edes Jezus irga/
maba ajan/attak ezernyi sebt6/ verz6 szegeny hazankat! A
veres esatak Ga//eiaban - a Karpatokban - Franeiaorszag
eszaki reszen egyre ta/1anak. - Dominus ...

- Januar 14. O/aszorszagbap nagy f6/drenges volt. .....
k6rnyeken mintegy 25 ezer ember pusztu/t e/.

- Februar 7. 6szentsege a r6mai papa - a vi/aghilbon)
borza/mainak megszOnteteseert - minden temp/omban beke
imat rende/t el.

- Mareius 22. E/esett Przemys/ vara kieheztetese fo/ytcin
es a muszkak kezebe kerO/t, ugyanakkor 117 ezer hadi fogo/y
es 1500 f!igyu az el/ensegnek jutott! - /stenem, irga/mazz ne
kQnk l - Old6kl6, veres esatak a Karpcitokban.

- A dragasag ijeszto m6don egyre n6vekszik. A bUza (ma
xima/va) 36-40 korona, arpa 30 korona mazsankent, kukoriea
30 korona, sza/onna 5,60 ki/6nkent, zs/r 8 korona, marhahus
5 korona, serteshUs 4,90, tojas 12 fil/er darabonkent. A ruha
nemu is roppant draga, 1 par esizma 80-100 korona.

- MajuS 2-an Ger/eee es Tamon k6z6tt megt6rt a muszkak
ereje es sikerO/t az egesz hordat hazankb6/ kiverni.

- Majus 12-16-ig jegyeztetett a II. hadi-ko/cson. Ez a/
kalomma/ magameb6/ 4.000 koronat jegyeztettem, tehat az
e/obbive/ egyutt 10 ezer koronat.

- Urnapjan fenyes· gy6ze/met arattunk a muszkakon.
Przemys/ varat visszafog/a/tuk, punk6sdkor pedig Lember
get Pflamer-Ba/tin, Szarmay, Markensi es B6hm-Ermo/i dieso
hadvezerek fog/altak vissza. Ezer hil/a es dies6seg a Minden
hat6 /stennek!

- Ju/ius 14-en bevonu/tak a 19 eves fiuk. E/oz6/eg meg
gy6ntak es mega/doztak, szentmiset es predikaei6t hal/gat-

tak. Az igen erzekeny buesuvete/ napjan fe/viragozva a front
ra utaztak.

- Augusztus 5-en Lip6t, bajar hereeg e/fog/a/ta Vars6t. Au
gusztus 15 - Kovno, 26-an, pedig Breszt-Litvonk e/esett. - Di
ada/mas seregunk mindenUtt tenyes gy6ze/meket arat.

- /ntezkedes torten t, hogy nemesak a k6rhilzbe/i sebesOIt
jeink rendesen az istentiszte/etben reszt vegyenek, hanem a
na/unk interna/t orosz fog/yok is, akik fegyveres k/serette/ t6
megesen megje/entek a mi temp/omunkban.

.- Termes: 63 kat. ho/dan termett 1913 kereszt buza. Csep
/es augusztus 5-13-ig, t6bbnyire es6ben taHott. Termet! (fe/es
rendszer mel/ett) reszemre 247 mm. Buza, 32 mm. Arpa, 5
m. zab. Kukoriea t6bbnyire eretlen, de /gy is mintegy 80 ma
zsa. Ha/a /stennek! A buzat a Hadi-termeny Rt-nek e/adtam
36 koronajava/.

Szeptember 2. 600 magyar, magnas fopap, f6ispan h6do/t
a kira/yna/ Seh6nbrunnban.

Okt6ber 8. K6rus gya/ogsagi tcibornok /everte Be/gradot
a szerbeket fo/ytonos u/d6zesse/ - a bu/garokka/ egyesu/ten
kiverWk orszagunkb6/!

Okt6ber 12. Jegyeztetett a III. hadi-k6lcson. E k6/es6n
re reszemr6/ 10.000 koronat jegyeztem, es /gy 6sszesen az
e/6bbiekke/ egyutt: 20.000 koronat."

Kepek a Fot6albumbal1, a 17. oldalon

fJ,z 816aciasOK helyszill8 :

Endr6di Nephaz
5500 Gyomaendr6d

Blaha l:Jt 2'1.

tnformflci6:
06-20-23S0G4fi

szoncf~istvnn70@gmaiLClJn1
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Adatok a "Gyomai Reformatus Anya-Szentegyhaz" n§gmult eleb~b6!
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pentek 8-1'2, 13-18.
szombat 8-18.
vasarnap 9-12

IT

Varjuk

o

Oszldcsne Kat;

nak, ugymint; Zs6fia, Daniel, Esztger,
J6zsef, Benjamin, Zsuzsanna es Mi
haly. Ozvegysegeben tOltott el 5 Esz
tendoket es Ket H6napokat, Mintegy 10
hetekig tanott sulyos betegsege utann
Lelket HDseges Teremtojenek ajan
lotta es foly6 Deczember H6napnak
14diMn reggeli 6 ara tajbann, eletinek 52
esztendejebenn. "

Akirbl ily reszletesen es nagy sze
retettel emlekeznek, szeretetre melt6
nagytiszteletU asszony lehetett. Ha j61
szamolom, 1757-ben szOletett, s 16
es,ztendbs koraban ment ferjhez, es
kOdbtt brbk huseget esendes, alazatos
Isten szolgaja ferjenek; Akit a gyomaiak
egy resze - ki tudja miert? - nem ked
velt, t?lan esak nem azert, mert tul j6
volt? Aldott legyen az ernlekOk l

s akkor a magyarazatok; az S 1. 1.
I. es N. M. I. rbviditeseket nem tudtam
feloldani (de igerem, utana jarok). Sz6
nyi Benjamin Predikator Ur nemes.ak
H6dmez6vasarhely neves predikatora
volt, hanem az egesz magyarorszagi
reformatussagnak is tekintelyes szolgac

ja volt, szamos kiadast megert, elosz9r
1762-ben kiadott SZENTEK HEGEDU
JE. .. enekeskbnyve.

A Bekesi Venerabilis Tractus
Seniora - azaz a Bekesi Egyhazmegye
Esperese - felesege Komaromi Zs6fia
szinten sok predikatort ad6 Komaromi
nemzetseg leszarmazottia. J6zsef fiuk
dedunokaja nemzetes MARIALAKY J6
zsef csaszari es kiralyi huszarezredes,
nyugallomanyban a bekescsabai refor
matus gyOlekezet alapit6ja es bokezu
adakoz6ja volt 1912-ben, itt is van Be
kesesaban elhantolva, az un. Bogar
hazi temet6ben. Minden esztendoben.
halottak napjan a gyulekezet koszorujat
presbiterel< helyezik el az b es szinten
gyomai Bogar Daniel egyhazalapit6 va
rosi kbzgyam s felesege sirjan.

es. Szab6 Istvan

Gyomaendrad, Fa lit 56/7 52.

jatekos kedvu fogad6inkat
nyitvatartas:
hetf6, kedd 8-12, 13-17.
szerda 8-12, 13-18.
csLitbrtbk 8-12, 13-17.

~)

Szent Hivatalabann, forgoladott 30 esz
tendeig ekkor a szelOtes miatt alkalmat
lanna tetelodvenn az Szent Szolgalat
ra, maganossagban toltotte hatra leva
napjait .,. hasznos eletet elvegezte
1804dik esztendobenn Oct6bernek 7d1k

Napjann 56dik Esztendos korabann."
Szegeny j6 Tiszteletes Urnak fbldi

maradvanyai valahol a mai Oreg te
metotol keletre eso regesreg beepitett,
regi temeto fbldjeben porladozik. Se
gedlelkesze - korabeli neven kaplanja
- igen csunyan viselkedett vele, sikerOlt
ezen izgaga embernek Uri Sandornak
a gyOlekezetben is "hiveket" gyujteni.
Ugyannyira, hogy az esperesnek kellett
kbzbelepni s leveleben "szegyenletes
gonosz lelkueknek nevezni" a gyomai
hiveket, hogy ily elhanyagolt allapotban
tUrik maguk kbzbtt breg s beteg predi
katorukat. Uri Sandor egy kOlbn "feje
zetet" erdemelne, mert 0 tevtanokat is
hirdetett, a sz6szekrbl hOlyesegeket
beszelt S oesmanysagokat mondott
peldakent, s ime rnilyen is a bunos le.
lek, sokaknak ez tetszett. Ugyanis a
vegin az egyhazkerOleti bir6sag tiltotta
el a szolgalatt61,' s tekintelyes tbrneg
tontetett - "demonstralt" marasztalasa

. mellett. Pedig temetesen is reeitalva
enekelve gyalazott holtakat, s mint kap
lan egyuttal a "Ieanyok tanit6ja" diszn6
sagokat mlvelt. .:.. Visszaterve Marjalaky
Danielhez nehany fogalom talan ma
gyarazatra szorul; "tudomanyat bregbi
teni" - azaz gyarapitani, nagyobbitani
jelentesu, mivel a regi magyarban az
breg - nagy jelentesu "Szelotes" -
agyverzes jelentesu. .

"S. TTl. 1809. decz. 18-an N. M.
I. Szonyi Zsafia (Iefrva 'Sofia) Asszony
eredetet vette Had Mezo Vasarhellyen,
Edes Attya NagytiszteletO Tudas Szo
nyi Benjamin Urlal mint azon Varos

. beli Ekklezsia Lelki Pasztoratal es Be
kesi Venerabilis Tractus Nagy Erde-
mu Senioratal, es .--- -,
Komaromi Zsafia
Edes Annya Asz
szonytal. Hazassa
gi eletre adta magat
ezenn Eklesia Ne
hai Predikatoraval
Tiszteletes Tudas
Marjalaky Daniel
Orral, az 1773dik

Esztendobenn.
Hazassagi eletben
toltott el 31 Esz
tendoket melly ida
alatt vettenek az
Onal 8 Magzatokat
azkik kozzQI meg
7-en eletben van-

Amint az jelenkori vilagunkban s igy
egyhazi-gyulekezeti eletonkben is sza··
mos "konfliktusos", azaz emberi egyet
nem ertes, a nyelv buneibbl eredo su
Iyos kbvetkezmenyekkel jar6 megbEln
t6dasok surun elOfordulnak, fgy volt ez
sajna a regmultban is.

A gyomai gyulekezet anyakbnyve
iben, presbiteri gyulesek jegyzokbny
veiben itt-ott "elsz6rt" - vagyis nem
rendszerben -·Ieirott adatokb61 szamos
erdekes, tanulsagos ,.tortenetleiras" ke
rul szemunk ele. Ezen adatokat rend
szerbe foglalva, temakbrbnkent bssze
gyujtve s kbzreadva szamos tanulsag
es az ut6korra nezve megszivlelendo
kbvetkeztetes bsszegezhetb.

A gyomai gyulekezet es "reformata"
egyhaz a 18. S2. vegere s a 19. sz. ele
jere tekintelyes letszamu, hiteleteben
is ·egybntetU, szilard, megalapozott
gazdasagi erovel rendelkezo gyuleke
zet volt. Eppen ezert nem lehet azon
esodalkozni, hogy a korabeli - mar a
reformaci6t61 "aroni csaladnak" - azaz
osi soron nevezetes lelkeszi csalad
b61 szarmaz6nak szam it6 nemzetseg
nek tagjai Gyoman szolgaltak. Ilyenek
voltak; Oltsai vagy 6csai Gal And
ras, Marjalaky Daniel, ennek felesege
Szonyi Zs6fia asszony, Kollath Mihaly,
Davidhazy Bekes Samuel, felesege
Zilahy Maria, majd a legujabb korban
Garz6 Gyula, Kalman Farkas, Harsanyi
Pal (kinek ose galyarabsagot szenve-
dett).

Marjalaky Daniel vagy tbbb helyen
Marialaky Daniel neve val6szinuleg a
tbrbk idokben elpusztult, majd Turkevi
varosahoz csatolt teruletU Marialaka
(kbzepkori egyhaza Boldogasszony
nevere szentelt temploma utan) hely
segrol vehette nevet. S nemesseget
kapvan az erdelyi fejedelmektol Deb
recen varosaban telepedtek meg, mint
oly sok mas nagykunsagi, bekesi falu
elmenekult lakosai.

A gyomai ref. egyhaz "Halotti
Anyakbnyve II. kbteteben" a kbvet
kezo bejegyzest talaljuk; "Tiszteletes
Tudas Marjalaky Daniel Or, ki nemes
eredetetvette Nemes Szabad Kira
Iyi Debreczen Varossaban Senator
Tekintetes Marialaky Mihaly edes
Attyatal, es Nemes Zsokai (Ieirva: 'So
kai) Sara edes Annyatal, majd a Deb
reezeni Colh?giumban ditseretesennen
vegezvenn tanulasat, a Fels6bb 01'
szagi, Marbwgi es Utrechti Akademi
akba ment, tudomanyat oregbiteni,
onnan harom esztendo mulva szeles
tudomannyal, es tapasztalassal vissza
tervenn Hazajaba, az Gyomai Szent
Ekklesianak Lelki-Pasztora lett, melly
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Pal Ferenc: Ttikor AltaI vilagosan

Isten arcvonasai az onismeret fenyeben

"Alapvet6en ket
fell' megkozel itesben
{ehet az Isten dolga
ir61 beszelni: vagy az
Isten Fel61 indulunk,
es erkezOnl< az embe-

I'ili!,~~"'.-·. ",",,,,,,,.>]
rig, vagy az embert61
indulunk es elerke
zOnk az Istenig. En
inkabb az ember
fel61 indulnek, mert

azt gondolom, (fgy sokkal egyertelmubben vannak meg a kapcsol6
dasi pontjaink es sajat tapasztalatunk"- irja bevezet6jeben Pal Ferenc
atya - ismertebb neven "PaIFcri"-, aki hivatasa szerint katolikus pap,
mentalhigienes szakember, Prima Primissima es mas elismeresek
dijazoltja.

Emberek segit6jekent evek 6tajarja az orszagot, tartja el6adasa
it, melyek irott-szerkesztett valtozatat ma mar konyv fonnajaban is
fellapozhatjuk.

A TOkor altai vilagosan - ahogyan az aldm is mutatja - az on
ismeret fenyeben segit meglatni Isten arcvonasait. Megpillantani
a melyretegek alatt, a mindannyiunkban meglev6 isteni reszOnket,
"eltemetett istenareunkat".

A vilago!, a val6sagot annyifelekeppen eljOk meg, ahanyan va
p,yunk. Mindenki a sajdt (szubjektiv) val6sagat eli azzal a ,.latassal",
ame/yet "orokOl kapot!", tanult elete soran. Elmenyeink, tapasztala
taink, gondolkodas- cs magatartasFonnaink segit6k/gMI6k lehetnek
eletOnkben, annak ertelmezeseben. A tOkorben onmagunkat ldtjuk,
minket "tLikroz", de ez a kcp nem lehet teljes. Toredekes es homa
Iyos. Ldtasunkat mep,hatarozza, hogy ki milyen hiedelem es hitrend
szer szerint el.

"A hit terrneszetes emberi adottsagunk". Az is, aki azt gondolja
nem hisz - kitagitva a hit Foga/mat - sajdt hitrendszere, hite szerint
eli meg eletet. A hite hatarozza meg viszonyM onmagaval, a ma
sik emberrel (a kOlvila£lgal), Istennel. A bizaloml bizalmatlansag
segitheti, gatolhatja kapcsolatainkat, hitLink (kiJfejI6deset. Sebzett
segeink, melyeket utunk sor{m kapunk. dontO hatassal vannak ese
lekveseinkre, onall6sagunkra.

Hogy mi az, ami "eselekvokepesse es red/issa" teszi hitOnket?
Szemlel6des, tapasztalas, rnegcrtes, helyes Crzulcl.
"szemle16des az, amikor nezem a Tiszat, es engedem, hogy Foly

jon". Szemlel6dni annyi, mint a dolgokhoz kepesek le£lyOnk nem
viszonyulni, hanem hagyni 6ket o[yannak, am;lyenek. Tavo[sag
ban lenni mindent61, amiben elUnk. ami korOlvesz minket,' es el
fogadni, itelkezes, gondolkodas, erzelmek nelkOI. Megtapasztaljuk
ebben a "van"-sagban, ..esak" letezesben eletOnk felteteI nelkOli er-

telmet, ertekesseget. AI. Elet, a Let ertekesseget. S ez mar masfajta
IMast eredmenyez, mely a Letbe, vegs6 soron Istenbe gyokerezik. A
szemlelOdes eletForma. Segitse£level bekapcsol6dhatunk egy olyan
aramlatba, mely Malak!t, dtFonnal, val6di (megltapasztalasokat ad.
A esondben talalkozunk sotetsegeinkkel, hogy mindenek alatt meg
ldthassuk vaI6di arcunkat, sa "sziv melyere" jutva a letezesbOl, ebb61
a forrasb61 tudjllnk eselekedni .

..A szemlel6des nem a eselekves ellentete. hanem a helyes ese
lekves Foltetele"- mondja ki a kuIcsFontossagu mondatot.

CselekvesOnk mar nem reagalas, tudattalan aktivitds lesz, de
tudatos megelese a sajat es a masik ember ertekenek, kapesolataink
nak, Isten jelenletenek. A szemlel6des el6se£liti e helyes tapasztalas,
helyes £londolkodas, helyes erzelemvilag, az egeszseges hit kialaku
lasdt.

De milyen a "helyes" tapasztalas? Mit jelent a megertes, meg
teres, (ljjaszOletes? S miert j6, ha ismerjOk az ertelem, az esz utjait,
melyek egyOtt kellene, hogy jellemezzenek bennOnket? Mi a jelen
IOsege az ertelmi es erzelmi intelligeneianak? S mi a val6di jelentese
a mindannyiuk altai hasZllalt, £lyakran oly felreertelmezett szere
tetnek?

Fer; atya az ujabb l.<utatasok eredmenyeit irodalmi peldakkal
teszi meg szemIeletesebbe. Olvasunk - a teljesseg igenye nelkOl 
Orkeny-egypereeseket, nepmesereszletel, BuIgakov, Dosztojevszkij,
Paul Claudel, Joseph Heller muveib61, de Su-La-Ce, Lao-Ce, a 1<0
ran es az Evangelium tanitasain is elgondolkodhatunk.

J<onyve vegeli egy id6s ember tortenetet meseli el, «akit 1945
ben fogsagba vittek Sziberiaba, es ott volt tobb even keresztOI, azert,
hogy elhessen, mindenet penzze telte. EI6szor a peeset£lyOrujet ke
nyerre, etelle. A Jancot is, a nyakab6l. .. mindent. hogy ne haljon
ehen. Semmi mas erteke nem maradt, esak a gyuru az ujjan. Akkor
jott hozza a Foglar, es azt mondta neki, ha leveszi a gyurGjel, ad neki
egy tenyernyi cip6t. Akkor - ezt 0 maga meselte - "az jlltott eszem
be, hogy en ezt a gyurGt nem adom. Mert ez a gyuru emlekeztet
engem a hazamra, d szabadsagra, a felese£lemre, a £lyerekeimre, a
hitemre, a remenyemre. Akkor inkabb meghalok, de a gyurGmet
nem veszem Ie az ujjamr61". Ez u£lye, Idtsz61ag teljesen irraeionalis
es irrealis dontes. Meg tudna menteni az cleW, ha odaadja a gyurut.
De nem, mert a gyurG szimbolikus targy, es beinditja a programot.
Amig a £lyurG a kezen van, addig el a hite. Amig el a hite, eletben
fog maradni. fgy is lett.»

Pal Ferenc el6ad6kent is magaval ragad6. Humora, eI6adas
m6dja vonzza a kozonseget. hiv6ket es nem hiv6ket egyarant. Talat
kozhattunk veIl' [egut6bb 2015. febnJar 19-en Bekesesaban, amikor
telthaz el6tt lllutatta be A maganyt61 az osszetartozasig e. deeember
ben me£ljelent konyvet.

If.t.: '/(111 ~,. lioIldsl1;
fJ'e onlstmm# jelll!~jben
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Devavanya, 2015. januar 6,
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vezetosegenek a szallitaeszkoz. biztositasa
ert, es nem utoljara Balogh Fazsef baratom
nak, aki bat ran, az elso sz6ra vallalva elki
sert ene a felelossegteljes erdelyi tltra.

Nagyszer(i erzes volt magyarnak len
ni ebben a kiildetesben, segitseget nytljta
ni a bajban, nehez helyzetben levo erdelyi
magyar testvereinknek a cley'av,\nyai es a
gyomaendrodi emberek, az Onok j6volta
b61 is.

Koszonet ezert ldcsinek es nagynak egy
arant.

'Tisztelettel es koszonettel:
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Plebania Hivatalahoz
kalauzolt bennunket,
ahol mar Ilk An
tal pr&banos ur vart
bennilJ,ket. Mondani
s'e kell, J6z'si bara
tom a teherkocsir61
adogatta Ie' a k6zel 4
tonna (4000 kg) se
gelyszaJlitmanyt. es
ezt plebanos unal az
ures garazsba ketten
pakoltuk be. A lepa
kolas vege fele mar
erkeztek is hivek a
tartas elelmiszerse
gelyert... hisz errol
korabban hirt kaptak.

Hazafele mar fa
radtan, de j6 kedv
vel indultllnk, hisz ;:::========================::;
Sandor baratunkJ1ak
hoztllk az Lljabb r'u- ."."'VAI< VilI<OSK'I<.SZT

hacsomagot es a j6 . -,--,'>'lC"''''.'
hirt - a csalad j61 van,
egeszseges mindenki.

A magyar-roman
hatar elOtt, Petea-ban
(Peteri), meg megall
tunk a faluvegi kocs
maban egy ErdeIyi
Napl6 megvasarla-
sara. Megismertek
bennLinket, hogy
mi voltunk a reggeli
"magyar voroske
resztesek" - Lljsagot
ma sem kaptunk - ez
az egy (l db) jart a fa
Illba estnindenk..i azt
olvassa - mondotta
kocsmaros. fgy azt
nem volt szivi.ink el
hozni, bar az 6tszoros
ar is·be lett igerve!'

Mivel ]6zsi volt
a soWr, igy nem il1a
tott, es aId ismer, az
tudja, hogy az alko
holt es az alkoholos
embert sem szere
tem ... igy aztan min
den alkoholt vissza
lltasitottllnk... de a
rostos iiditotol mar
nem tudtunk megszabadllini. Fizetni akar
tunk, de hallani sem akartak a kifizetesrol, a
penz elfogadasar61.

Keso esteben erkeztunk haza Devava
nyara - mondani se kel!, szerencsesen, epp
borrel.

Elobb Kacs6 tanar urnak adtuk cit a "ha
zai csomagot" es a j6kivansagot. majd Fazsi
barcitom letett a Szechenyi u.s. szam alatt 
nagy oromomre, hazaerkeztem.

A hazaerkezes utan - az els6 tanitasi na
pon igazgat6i korlevelben koszontem meg
iskolank tanul6inak, a devavanyai sziilok
nek. pedagagus kartarsaimnak onzetlen,
nemes segitsegLiket az adomanyokert, it
segelyszallitmanyhoz nytljtott tamogatasu
kert. Es koszonetet mondtam a Lenin Tsz

A j6 szandek es a segitsegnyUjtas mel
lett a legnagyobb gondot az jelentette. hog)'
nem akadt se a tantestuletben, sem a tele
pi.ilesen 2-3 bMor szemeJ)', akik elldser
tek volna szallitmanyllnkat Nagybanyara.
Mindezt nehezitette a radi6 es televizi6 al
tai 1990, januar 3-an H6dmezovasarhelyrol
sz616 tud6sitasok, T6th Sandor temeteseroJ
es martirhalalarol sz616 hirek. Tobbeknek
lejart az tltlevele, vagy nem engedte el a csa
lad - megertettem, Igy maradtunk ketten 
Balogh ]6zsef gepkocsivezeto, akit ket gyer
meke vart vissza es j6magam, akit szinten a
csalad, parom es kd gyermekunk vart haza,

Kedves F6zsef barMom mindenre gon
dolt, az IFA-ra b<\tran rogzitette a voros
kereszt zaszlajM, a masik oldalra pedig a
nemzeti trikol6runkat, a magyar zaszl6t.
amelyet mindvegig (kit(izve maradt) ke
menyen csapdosta a l1ideg, csipos januari
szeI. Nagy amulatara megkerdeztem, hogy
egeszsegiigyi mentoladat hoztal-e? Nem
vagy tan te is beij ... ! Tudtam mire gondolt!

1990, januar 6-an hajnali 4 orakor kel
tunk utra a kozel 280-300 kJn-es erdelyi
utllnkra.

A havas, cstlsz6s, h6Mfuvasos utat:
Debrecen-Ma teszalka-Csenger- Nagyka
roly-Szatmarnemeti eri ntesevel tettuk meg,
amikor is 12 6ra tajekan megerkeztCmk
Nagybanyara.

Az igazsaghoz hozzMartozik, hogy j6
nehany helyen a lakossag megalJitott ben
nunket, tOJeg gyerekek... es ilyenkor ne
hany Idl6val konnyebb lett a kLildemenyi.ink
- amit orommel fogadtak.

Az tIt nem volt elottem ismeretlen, hisz
1989. november 25·en a nagy roman dikta
tor, Nicolae Ceau~escu Wtitkami valasztasat
k6veto szombaton mar volt szerencsem erre
jarni. Akkor P6csik Laszlo igazgat6helyettes
LIlTal es a Zastavajaval Kacs6 tanar Llrelmal
jartunk, ahonnan Sandor baratunknak teli
ruhazatot, kabatot es az altala kert anyago
kat hoztuk el.

A mostani segetyszallitmanyunk celba
juttatasaban Kacs6 tanar ur es parja. Marti
ka doktorno volt a segitsegunkre, aki a Jeg
jobb helyre, a nagybanyai R6mai Katolikus

folytatlis a 7. oldalr61 legak adomanyaert es
faradozasaert is sze

retnem a k6sz6netet ismet tolmacsolni.
Nagy 6r6m6mre a Lenin Tsz gepkocsi

vezetoje. Balogh ]6zsef baratom va!lalta a
segeJyszallitman)' Nagybanyara val6 eljutta
tasM. Mivel kemeny napokra szamitottunk,
]6zsi javasoltal hog)' a burgonya szallitma
n)'unk ala k..isbal~s szalmM tegyi.ink, amit a
Lenin TSz biztositott. Keso dellltanba kezd
tiik el az IfA gepjarmtiviink pakolasat pe
dag6gus kollegaim es a nagyobb tanlll6ink
segitsegevel (szLiloi engedety mellet,t),

A devava~1y~i Vanyai Ambrlls Altalanos
Iskola tanul6i es'szulei. valamint a kartarsak
j6voltab61 6sszeallitott segelyszaJlitmany
tartalma volt:

2 tonna - burgonya
800 kg - liszt
120 kg - rizs tovabba

T6bb doboz - konyv, tovabba
Tobb doboz - jMek.
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Tel a szivekben...
,

Elnezem a rohano embereket.
Pc/suit, jazos szurkesegek,
A sz[vukben dermeszto tel,
a lelkiikben jasultsa.g 1£1."

FUlop Zoltan

Va;on hUIla. sietnek?
MOl1dal1am, lassztsanak,
vagy alijal1ak meg!
Vegyekeszre a szepseget.

·1

I(

Jelek. ..

Gondolkodom, elmelazom,
az eletemet vallatom.
Mennyi jeJet kLildott az eg?
Megertettem, bogy miert?

Tudatosan figyelek a jelehe.
Jelek mllltban es jelenbe'
Egi sugallat ez talan?
Vagy megerzes (SUpan?

Az eddigi teli napok kedvez6 id6jarasi viszonyai utan remel
jUk, hogy az eredeti elkepzelesek szerint a Magyar Labdarug6
Szovetseg Bekes Megyei Igazgat6saga altai tervezett id6pont
ban, 2014. marcius 14-en hazai merk6zessel elkezd6dhet a baj
noksag tavaszi szezonja.

tavozokbol is akadt a tel folyaman. Az evkbzi, kUlfoldi mLin~a~al
lal6k p6tlasara is szUkseg lesz, valamint a tavozas: gondolataval

I '
foglalkozo jatekosokat is potolni kell. Elkepzelesek szerintolyan
csapat kialakftasa a terv, amely a nehez helyzet ellenere', kepes
bennmaradni a megye I. osztalyban. Az uj elnokseg a tllzolto
munka sikere I<'JUan alakftja ki azt a koncepciot, amely tart6san is
,stabil palyara allfthatja a gyomaendr6di labdarugast.

Igyekszik az egyesUlet vezetese az utanp6tlas korosztalyb61
is a feln6ttek koze beilleszteni fiatalokat, hogy szokjak a legkart,
a gyorsabb jatekot, hiszen 6k lesznek, akikre nehany even belUI
mar szamftani lehet, mint stabil feln6tt kerettagok.

A felkeszUles soran eddig lejatszott edz6merk6zesek ered-
menyei:

Gyomaer,ldr6di FC - Mez6berenyi FC 1: 0
Gyomaendr6di FC - Szeghalmi FC 3 : 2
Gyomaendr6di FC - Csardaszallasi SZSK4 : 2

Elhunyt Vass Ignacp

a Gyomaendrodi Fe elnoke
. \

Hosszan tarto sulyos I'betegseg
~.' utan, eletenek 66. eveben elhunyt

Vass Ignac, a gyomaendr6di Liget
fUrdo Ugyvezet6je, a helyi labdarugo
klub, a Gyomaendr6di FC elnoke.

Vass Ignac 1949-ben szUletett
Gyoman. PemUgyi techni'kuskent
vegzett Nyfregyhazan, aztan', Bekes
csaban a Vfzmuben erettsegitett. Ba-
jan a muszaki f6iskolan szerzett vfz

(;)uJPePft6 mernoki diplomat. Dolgozott
.-...... a Kovizigne! Gyoman, majd 1971-t61

a Tisza menti Regionalis Vfzmuvek
gyomai Uzemegyseg-vezet6jekent. 1988-ban palyazat utjan
lett a gyomaendr6di Liget FUrd6 igazgatoja. 200S-t61 2011-ig a
fijzesgyarmati Kastelypark FUrd6t vezette, nyugdijaskent 2011
ben tert vissza a Liget FUrd6be, az Uzemeltet6 kft. Ugyvezet6je
kent.

SajM bevallasa szerint a csalad es a munka mellett a labda
rugas volt az elete. Husz evet futballozott kozeppalyaskent es
csatarkent BekescsabM61 Nyfregyhazaig, Gyomaendr6dt61 Ka
mutig, tCibb csapatban es t6bb osztalyban is, a legmagasabb
szint az NB III volt. Ket evvel az utan, hogy befejezte az aktfv
palyafutasat, felkertek a gyomai klub szakosztalyvezet6jenek.
Az az6ta eltelt evtizedek alatt sokat tett mindket varosresz lab
darugasaert. 2012 juliusaban megvalasztottak a Gyomaendr6di
FC elnokenek, halala napjaig toltotte be ezt a tisztseget. Emleket
meg6rzi a gyomaendr6di labdarug6 elet.

Eillezzek a mat, a pillanatot,
l1e hagyjak elillanni a napot,
Hajasultal1l'Ohanl1ak, l1em veszik eszre,
mennyi szepseg var megjelfedezesre.

Vccses,2015.jan!i(1I·8"

Adjanak egymasnak melegseget,
" Aszeretet, ami a legtobb a vilago 11 ,

Azt hiszem, s en csak azt varom,
legyenek boldogok az Emberek.

Balj6s jelek fejem fe1ett.
Fejem torom, mit veszthetek?
Figyeljek-e a jelekre, vagy
hagyjam uszni a felJegekbe?

Jelek 2.

Ha a jeleket ,figyelve elek,
az utamr61 soha Ie nem terek.
Az a fontos, hogy tlton legyek,
111 indent helyesen, onzetleni.il tegyek. ..

A jeleket orommel kovetem.
Szeretteimet keblemre olelem.
J6, hogy ok vesznek korLil,
ettol szivem-lelkem repes, s orul. ..

Csal6dasok nem erhetnek,
A jelek tHat egyengetnek
Kovetem oket, bizton tudva
Nem vezetnek helytelen utra ...

Sok-sok jel vesz korul minket!
Figyeljek ra? - dobjam mindet?
Bensomben erzem, ha j6 nekem,
olykor magamat figyelmeztetem ...

OJ vezetes a Gyomaen rodi Fe eh~n

A januar kozepen megtartott kozgyulesen lemondott az
egyesUlet elnbksege. Megalakult az at f6b61 all6 jelol6bizottsag,
akiknek feladata volt megtalalni a kovetkez6 elnokseg alkalmas
szemelyeit a 201 S. januar 28-ara osszehfvott kozgyulesig. Velet
lenszeru egybeeses, hogy a klub elnoke, Vass Ignac sajnalatos
halala napjan szavaztak bizalmat az uj vezet6segnek a Gyoma
endrodi FC-nel. A jelol6bizottsag elvegezte a rabfzott feladatot.
A kozgyules haromtagu elnokseget valasztott, amely a nyaron
varhatoan tovabbi szemelyekkel fog b6vUlni.A klub uj elnoke
Vinkovics Attila, ket uj elnoksegi tagja T6th Ferenc es Gellert
Janos lett. A csapat szakmai iranyftasaban is tortent valtozas, a
Mez6berenybe tavoz6 Mazan Zoltan vezet6edz6t hazon belUlr61
potolta az uj elnokseg az elkovetkez6 fel evre. A kispadon ket
rutinos hazai jiltekos osztozik, Werle Tibor es Farkasinszki Laszlo
mint jiltekos-edz6k. A garda februar elejen kezdte meg az erde
mi munkat, a felkeszUlest a tavaszi szezonra. A heti edzesek, va
lamint a hetvegi felkeszUlesi merk6zesek remeljUk, jo alapokat
adhatnak egy sikeres tavaszi szereplesre. A keretben is jelentos
mozgas zajlott, regi-uj labdarugokat keresett meg az elnokseg,
akik segftsegere lenetnek az egyesUletnek a nem eppen konnyu
nek fgerkez6 tavaszi idenyben. A verfrissftesre szUkseg van, mivel
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Benke Maria

Mesek, versek...-.,-
A kiralylany as a "Iecka" ...
Bergeng6cia kiralya es felseges hitvese nagyon bana

to~ volt,,, hogy evek 6ta nem szOletett gyermek-Ok, pedig
mlndenuk megvolt. esak egy aranyhaju kislanyra ahftoz
tak. A szomszed Sokovacia kiralyanak bezzeg negy gyer
meke volt, ebb61 harom fiu es egy leany...

Ha meglat?ga.ttak ~ket, s6v6ran neztek a vidam gyer
meksereQet, ~s IrIgyeltek, mert a palata kertjeben nagy
volt a zSlvaj, larma, a gyerekek jatekat61 visszhangzott a
k6rnyek.

Telt-mult az ido, s egyszer Bergeng6eia kiralyanak hit
vese, Amalia kiralyne sejtelmes mosollyal tudatta felseges
uraval, hogy imajat meghallgattak az eglek, s aldott alla
potba kerOlt.

Volt nagy 6r6m az udvarnal! A kirallyal madarat lehe
tett volno fogatni, enekelt, taneolt, azt hitte az udvari bo
lon,dja, hogy.? kiraly megkergOlt, de mlkor megtudta az
okat a nagy jokedvenek, bukfeneet vetett 0 is 6r6meben.

Nagy varakozas elozte meg a kiralyi tr6n6r6k6s erkeze
set.
. lVIikor megszOletett a pieinyke kiralykisasszony, es Ama
lia a karjaiban tartotta, Melindanak nevezte el a gy6ny6rCi
kislanyt.

Gyorsan telt az ido, Melinda klralykisasszony ugy nott,
eseperedett, mint az erdon a gomba. Mar kileneeves volt,
az udvari tanft6k pr6baltak kordaban tartani. de sz6foga
dation, daeos termeszettel aldotta meg a Teremto, s min
dig az ellenkezojet esinalta, mint omit mondtak neki.

A kiraly 61ebe vonta a gyermeket es pr6balt vele be
szelni.

- Tudod, szemem fenye, a te erdekedet szolgalja, ha
megtanulsz szepen frni. olvasni. enekelnl, zongorazni, hf
meznl, es mas egyeb dolgokat. kesobb az udvari etikettet,
mert ezek mind nagyon fontosak. Itt van pI. az jllem, az a te
szarmazasod miatt elengedhetetlen, hogy tudd, hogyan
kell viselkedni masok tarsasagaban, hiszen te vagy a kiraly
egyetlen leanya.

- Mit erdekelnek engem ezek a dolgok kiralyapam? En
faro n:a,szni, es ~,madarakat hajk.uraszni szeretem, mindig
azt eSlnalnl, ami eppen eszembe jut, Nem tanulok es kesz!
- mondta moreosan es szettepte a rajzos meses k6nyvet,
majd slOnaszet sz6rta a ker1ben."

, .Ez a kije!en,tese szfven Ot6tte a kiralyt. Meg is emlftette
~?jOS fe,les~genek, hogy ez a esodaszep gyermek biztos
flun?k keszult. ~.ert olyan rossz, mint egy vasott k6ly6k, Mos
tanaban a legujabb, hogy szemetel a palata kertjeben. Az
?blakb61Iatta, hogy tepkedi szet a kepesk6nyveit es sz6r
Ja a parkban, a szobalanya pedig szedegeti. so raadasul
meg paranesolgat is nekl.

- Mit tegyOnk, felseges uram? - kerdezte a kiralyne.
- Nem tudom - vakarta a fejet a kiraly - en is tanaesta-

Ian vagyok.
Megpr6balkoztak enyhebb bOntetessel, a szobafog

saggal. de hasztalan, kimaszott az ablakon es elszakftotta
a ruhajat. esupa maslOt lett, majd lehuppant a f6ldre, s
meg elvezte is ...

A kislany makaesul feleselt es alland6an szemetelt. Ki
ralyapja nagyon szerette a szep rendet, a palota kertjenek
esodas n6venyzetet, nem tart semmi szemetet maga k6rOI,
s ez a gyermek, folyton esak bosslOntotta, Akarmikor kise
talt a parkba, mindenhol talalt szemetet, melyet a kislanya
dobalt el,

Egyszer arra tevedt egy szegeny legeny, aki meghallot
to a kiraly nagy gondjat es beboesatast kert tole,

Mikor a kiraly ele jarult. elmondta, hogy neki van egy 61'
lete, hogyan fekezze meg a rakoneatlan klralykisasszonyt,
es mikent erje el nala, hogy tanuljon, illetve, hogy ne sze
meteljen.

- NoslO, mond hamar - kerlelte a kiraly a legenyt,
- Azt nem arulom el. furfangos tervet eszel1'em ki, kiraly-

uram, meglatja, esak adjon nekem ket hetet es megneve
lem en a kis Melindat.

- Hat ~me nagyon kfvanesi leszek - valaszolt a kiraly.
, A legenyt a szolgal6k k6ze elszallasoltak, etettek-itattak,

kenyeztettek, svartak, hogy mi fog t6rtenni. ..
A szegenylegeny leOit egy fa t6vebe es furulyazni kezc

dett,
, A kj~lany kfvanesian odament es kerdezte, hogy mit esl

nal, s 0 mondta, hogy furulyazik. A kiralykisasszony kerlelte,
hogy tanftsa meg 61' is. A keresnek eleget tett es elkezdte
tal}ftani; a kislanynak nagyon tetszett, majd egy-ket nap
utan mar egeszen j61 furulyazott, 6rvendezve meselte kira
Iyi szOleinek,

A k6vetkez6 napon leOlt a legeny a parkba es olvasott.
A kislany meileOlt es kerlelte, hogy olvassa hangosan, hogy
o is tudja, mit olvas. '

- Nem en -, valaszolta - tanulj meg Te Is olvasni! Ha aka
rod, en megtanftalak.

- Nem banom - mondta a gyermek, es lass esodat. na
pokS::m belOI mar tudott is olvasni.

Or6mmel ugrandozott a palata kertjeben, de tovabb
ra is r,akoneatlan volt es szemetelt. A legeny megkerte a
sz~mely~etet, hogy sz6rJak szet a konyhai hulladekot a pa
~slton mlnden,fele. Azok ~sodalkoz,:a kerdeztek, hogy mi
ert, de a legeny nem valaszolt, Masnap szanaszet volt a
kr~mpli hej, sarg,arepa hej, alma hej es mas egyeb hulla
dek a parkban. Eppen feltamadt a szel. ami hordta-vitte a
sok szemete't.

Meglatta a kislany es dobbantott a labaval, majd kia
balni kezdett.

- Mies<;>da dolog ez? SlOnaszet hever a palata k6rOI a
sok szemet. megmondom kiralyapamnak, hogy esapja el
az 6sszes szemelyzetet. mit kepzelnek, hogy szemetelnek?

Mire megkerdezte a legeny:
, - Mi~.rt, te nem szemetelsz talan? Azert, mert te a kiraly

leanykaja vagy, neked slObad? Az nem esufftja el a k6r
nyezetet, omit te szetsz6rsz?

A kiralylanv rnegailt. okos kislany volt, elgondoikodott,
s e!"is sz~gypii,e magat, s kerlelte a fiut. hogy segftsen be
gyuJtenl a szemetet a kertbol.

A kiralyi par a palota ablakab61 szemlelte az esemenye
ket es az amulatt61 sz61ni sem 1'udtak.

A kiralykisasszony, mikor a sok szemetet mind 6sszeszed
tek nagyon elfaradt es sz61t a legenynek, hogy Oljenek Ie a
fa t6vebe es pihenjenek meg. '

- Te legeny, neked igazad volt, szemetelnl nagyon esu
nya dolog, en soha t6bbe nem fogok, ezt megfgerem.

- No, latod, kiralykisasszony! Tenyleg esunya a szemeie
les, 6r016k, hogy teis belattad!

A kislany soha tbbbe nem szemetelt, szorgalmasan 1'0
nult zongorazni. es mindenben sz6t fogadott a szOleinek. A
kiraly halason megjutalmazta a szegenylegenyt es kerlel e,
hogy maradjon a palotaban, mert nagyon j6 hatassal van
a leanykajara. A fiatalember nemet mondott.

- Nem maradhatok kiraly uram, mesterseget szeretnek
tanulni. azert vandorolok, hogy sok tudomany birtokaba
jussak, most mar lesz penzem szallasra, elelemre, s majcl ha
mar a sok tudasnak birtokaban leszek, visslOj6v6k kirCiv-
uramhoz latogat6ba. '
, -J~,!ent, edes fiam, dere~ gyerek vagy - mond1a a kiraly,
es f9JO sZlvvel engedte az utjara,

Evek mulva egy mesterember kert beboesatast a palo
taba, es egy esodaszep hereeg kisasszony fogadta 0 trtjn
t~r~,mben.,Alig akart a szemenek hinni. A kiraly eppen a
k~rok hadat vizsgaztatta, hogy kihez adja vilagszep lany6t,
Mikor a mesteremberben megismerte a j6raval6 legenyt,
azonnal fogadta, kikerdezte, hoi merre jart, mihez ert.

Melinda meglatta es azt mondta hatarozottan:
- Apamuram, en az 0 felesege akarok lenni, senki mase.
A klraly tudta, hogy milyen hatarozott a leanya, no meg

tetszett is neki a legeny, fgy hat aldasat adta a frigyre,
Hatalmas, het orszagra sz6161akodalmat esaptak, nekik

adta a fele kiralysagat es boldog volt, hogy nemsokara kls
unqkaval aldja ot meg a TeremtO ...

Igy volt, mese volt, Isten tudja igaz volt?
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p~trezselymet, tojast €IS reszelt zeliert keverOnk bele, Izles szerint s6t is, Apr6
lepenyeket formazunk bel61e, melyeket zsemlemorzsaba forgatunk as olajban

. kisotonk, Paradicsommartassal talalJuk,

2015. marcius

Marcius

VAROSO"K16

FENVO FORESzARU
deszkak, aSB lapok, lecek, kerfteslecek, pal16k,

5zeg61ecek, gerendak, lamberia

rOZIFA
bOkk, tblgy, akac, akckfaoszlop

,. . :- )(k\Pl)FA' BT: GY'Qma'endr6d,-IJ. ker. 467. "
:;' , ;: , ",::~:. ',l'. 061705" 3'-95-14 ~' -, (

. _, _. .1, > r • ""r. _ • -. •

. 'e .-, -. ,~'<A-k()ndor6s-1 ('ton; av.asar'te;'Uta'n ~- " '
, .' • • -. --.'----=- - . '-~ , , • •• •

METAL STOP
KEREKPARES

SZERELVENY OZLET
Kel'ekpar forgalmaz6 markabolt es szerv{z

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

(sovek, szerelvenyek.
hi\t6szekrenyek, fagyaszt61adak, mos6gepek,
haztartasl kisgcpek, sz6rakoztat6 elektronika,
szegek, csavarok, zarak, lakatok, .
fiil'd6kadak, mosd6k, csaptelepek, moso.,gat6k
Jllliust6l kedvez<l aron ZARTSZELVENYEK,
TERHAL6K, Es6cSATORNAK js kaphat6kl

GYOMAENDROD, BaJcsy-Zsilinsz!<y u, 44, Tel.: (66) 386-909
HitellehettJseg! Minden ken!kparhoz ertekes ajandekot adunkl

Hdzhoz jon Q fodrasz!
Szeretettel varom minden kedves regi es uj

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

/geny szerint hdzhaz is megyek! Hetvegeken is!

Ldtk6czkine'Erd6s Magda/no
GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

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

Munlcaink garancitilisak,
kivitelezesenek a legftibb

szempontja a leheto
legjobb minoseg e1erese a legmegfizethetobb aron!

lIIyelYeanfolyalhok
Nemer, an901 ujrakezdo 40 6ra, 10 het,

alapfoku nyelvvizsga felkeszitff 60 6ra, 10het
Tanfolyamok: marclus 16... Illajus 30.
6radlj: 500 - 850 Ft -1{tszftmt61 ftlgg6en,

SlamicOlep kezel6 canlol,am
~1Jlbbtanfolyam IndllL Jelentkezes

legkesiSbh 0'W6·lg.

, INTER Nyelvs.tUdi6'i55~o Gyonla~lltW(5d;~Kbss\lth U.18:

intePJYelvstlldlo@1!!1lJll!&nni 20/2297022; 20/947-1603

kedd-p(mtek 15,00-18.00

A felmeresUnk, ami az frasos arajanlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

., festes,mazohis, tapetazas
- homlokzatszigeteles, h6szigetel6rendszerek
- gipszkarton falak, almennyezetek, el6tetfalak, boltlvek
· l'ejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesck, dobozolasok
- lamim11t parketta lel'akasa, parkettacsiszolas
- flll'd6k, konyhak burkolasa, k6muves munkak
- tet6terek beepitesc, szigetelese
- nyilasZ<ir6k, ajt6k, ablakok csereje
· bontas> sitt elszaJlitas
- vizes falak szigetelese
· hazak klils6 homlokzatanak szigetelese> szinezese
- hidegburkolas (csempe, jar6lap, marvany> granit leral«isa,
- ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, lin6leum, szalagparketta, laminalt

parketta, .
- pad16sz6nyeg, dekorpanel rakasa es fektetese) .
- allvanyozas, aUvanyok berbeadasa (guruI6s> homlohati)

LATK6CZI<:I LAsZL6 • Telefori: 06170/381-4227
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Lovaskocsikon sza/l{tjelk az lilelmiszert afrontra Galfcielban
Az Osztrak-magyar csodafegyver az elsa vilaghaboruban

Cikkiink a 10. oldalon!

TfMAR J6ZSEFNE TiMAR MARGIT
gyomaendr6di lakos, 91 eves koraban, februar
17-en, tavolOtt szeret6 csaladja koreb6L Gya
szolja a csah\d, rokonok es ismerosok. Isten ad
jon neki orok nyugodalmat.

TiMAR SANDOR gyomaendr6di lakos
(volt pekmester), eletenek 84-ik eveben. 2015.
februar 20-an, a Szentsegekkel meger6sitve t,l
volOtt szeret6 csal<idja koreb6L Gyaszolja fele
sege, gyermekei es csaladtagjai. Isten adja meg
neki az orok boldogsagot!

februar 20-an tavozott szeret6 csaladja koreb6L
Gyaszoljak a csaladtagok, rokonok es ismer6
sok. Isten adjon lelkenek orok boldogsagot.

SZILAGYI ISTVAN bekescsabai, korabban
hunyai lakos, februar IS-en, 77 eves koraban,
rovid ideig tart6 sulyos betegseg utan vissza
adta lelket Teremt6jenek. Felesegevel. nehai
Mengyan Piroskaval 6k ontettek az l1jjMpftett
hunyai templom nagy harangjat. Temetese feb
ruar 23-volt Bekescsaban. Gyaszolja: csaladja.

UHRIN BENEDEK volt endr6di lakos, Bu
dapesten 2015. febru<\r 9-en 13 6rakor 92 eves
karaban visszaadta lelket Teremt6jenek. Ham
vasztas utani bucsl"Iztatasa 2015. marcius 2-an
hetron 10 6rakor lesz a Budapesten a XVIII.
keriiletben a Kondor Bela setany Szent Laszl6
templolllaban. GyaslOlja fia Attila.

VARjU j6ZSEF gyomaendr6di lakos, 74
eves koraban lelket a Szentsegekkel meger6sit
ve, januar 25-en tavozott az orokkeval6sagba.
Isten adjon neki orok nyugodalmat.

SZTANCSIK IMRENE DRAH6 JOLAN
gyomaendr6di lakos, 93 eves konlban, januar
22-en hUliyt eL Gyaszoljak csaladtagjai szerettei.
Isten adjon neki orok nyugodalmat.

RAcz LAsZL6NE TURCSANYI RO
ZALIA gyomaendr6di lakos, 70 eves koraban,

KALNAI KAROLYNE KURILLA MARGIT
gyomaendr6di lakos, 79 eves koraban, februar
13-an tavozolt szereltei koreb61. Gyaszolja a
csalad, rokonok es ismer6sok. Isten adjon neki
orok nyugodalmat.

KORCSOK GABORNE WAGNER MARIA
gyomaendr6di lal<os, 83 eves koraban, februar
6-an tavolOtt az Orok Hazaba. Gyaszolja a csa
lad, rokonok es ismer6sok. Fogadja be lelket az
orok Boldogsag.

OSZLAcs pAL gyomaendr6di lakos, 83
eves koraban, februar 17-en tavolOtt szeret6
csaladja koreb6L Gyaszolja a csalad, rokonok
es ismer6sok. Pihenese legyen csendes, emleke
aldott.

AKIK AZ OROKKEVALOsAC1BA· KOLTOZTEK
reb61. Gyaszolja a csalad rokonok es ismer6sok.
Az Or adjon neki orok nyugodalmat.

FULOP MATENE sziiletett PAPP GIZEL
LA ILONA gyomaendr6di lakos, 76 eves kora
ban januar 2S-en Egyhazunk szentsegeivel ellat
va tavozolt szeret6 csaladja koreb61. GyaslOljak
csaladtagok, rokonok es ismer6sok. Isten 6r
kodjon pihenese fe/etL

GONDA BENEDEKNE VEHA KLARA
gyomaendr6di lakos, 74 eves kOrilban, februar
17-en hazatert a Menyei Atyahoz. Gy,lslOljak
a csaladtagok, rokonok es ismer6sok. Isten or
kodjon pihenese felelt.

HANYECZ BELA gyomaendr6di lakos; 72
eves koraban, janm\r 24-en adta vissza lelket
Teremt6jenek. GyaslOlja felesege, gyermekei,
unokai, rokonok es ismer6sok.

Himd'lSill/kball csak azokr6l emlli
ke:iil/k lIleg. nkikl/ek kdzJesehez a 110z
:,ilarlo:(ik hOiuljamllnk'

FULOP GERGELYNE RAcz
MARGIT gyomaendrodi lakos, 83 eves kora
ban, januar 25-en tavolOtt szeret6 csaladja ko-

..~~ et 04. t&:k<V~ itHd:
~c:dta~~. dt#to4. iud.
04at~~~"'4.
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S A Szent Gelle

2015. marcius

K olikus Altalanos Iskola, Gimnazium es Kolhigium hirei
\ .

GimOClziumi egyseg

Versenyek, eredmenyek

Iskolank az idei tanevben is reszt vett a szeghalmi Peter
Andras Gimnazium szervezeseben lebonyolitott "Keresem 8som
udvarat" elnevezesu teruleti irodalmi versenyen. A 10/A osztaly
csapata (Csordas Aliz, Deli Csenge, Szonda Lili) magas pontszam
mal maga moge utasftva a terseg tobb kozepiskolajc\t az els6 he
Iyezest erte el. EIs6kent a diakok Arany Janos eletehez es mun
kassagahoz kapcsol6d6 feladatokat oldottak meg. A kovetkez6
feladatban egy falusi csalad eletebe kapcsol6dtak be a tanul6k,
ahol tajnyelvi kifejezeseket kellett megmagyarazniuk es egy ma
sik diaknak szerepjc\tek kereteben be kellett illeszkednie a c'sa
lad eletebe. Utols6 feladatkent Arany Janos: Bolond Ist6k cimu
darabjanak egy reszletet dramatizaltak. A verseny zsurije sz6beli
dicseretben reszesitette a csapat el6adasat. A diakok felkeszit6
tanara Bernathne Butsi Erika.

A budapesti Ady Endre Gimnazium altai maghirdetett Lu
xemburgi Zsigmond es koro cimu orszagos tortenelmi verseny
masodik fordul6jara iskolankb61 Froly6 Karolina es Gera Ilona 10.
A osztalyos tanul6k jutottak tovabb. Az els6 es masodik fordu
16 pontszamait osszesftve a 244 indul6 versenyz6b6115 tanul6
kerulhetett be az orszagos dont6be. Tanul6ink kozul Froly6 Ka
rolina az elerhet6 140 pontb61 125 pontot ert el, ezzel hatodik
helyezettkent jutott tovabb a dont6be, melyet Budapesten ren
deznek meg 2015. marcius 20-21-en. A szombati dont6 el6tt a
szervez6kj6voltab61 a temahoz kapcsol6d61eveltari programon
es a budai Varban tett setan vesznek reszt a dont6 resztvev6i.
Felkeszit6 tanar: Rudner Anett.

KAZINCZY VERSENY

2015. januar 29-en isko
lankban is megrendezWk a mar
hagyomanyos "Szep magyar be
szed" versenyt. Tizenharom fels6s
diak merettette meg magM egy
szabadon valasztott es egy kote
lez6 szoveg elolvasasaval. A he
tedik-nyolcadikos korcsoportb61
tovabbjutott harom tanul6, akik
a varoskornyeki mez6berenyi for
dul6n vettek reszt. Ezt 2015. feb
ruar 11-en az Orlay Petrich Soma
Varosi Konyvtarban rendeztek
meg Mez6berenyben, ahol Bene
Boglarka, N6tari Mihaly Gergely
es Farkas Anita kepviseltek isko
lankat. Dicseretesen szerepeltek,
kozuluk Farkas Anita harmadik

helyezest ert el.
Gratulalunk valamennyi6juknek es felkeszft6 tanaraiknak!

A Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskola, Gimnazium es
Kollegium beiskolazasi tajekoztatoja .

Szeretettel meghfvjuk a nagycsoportos 6vodasokat es szuleiket
az alabbi programjainkra:

2015. marcius 26-an (csutortokon) 17 6rakor szi.iloi ertekezle
tet tartunk a nagycsoportos 6vodasok szuleinek. Mig a szul6k isko
lankkal, pedag6gusainkkal ismerkednek, beszelgetnek, a gyerekek
nek vidam gyermekprogrammal es apr6 ajandekkal kedveskedunk.

2015. marcius 30-31-en (hetf6n, kedden) 7.45-10.00 6raig
nyilt napot tartunk. Barmely foglalkozas, tan6ra IMogathat6. A ven
degek betekintest nyerhetnek a mindennapokba.

2015. aprilis 1-jen 16 6ratal iskolak6stolgat6 rendezvenyun
kon, mig az 6vodasok jcltekos feladatokban tehetik pr6bara ugyesse
guket, a szuleik a korai beszedhibak felismereser61, korrigalasar61 sz6
16 el6adason vehetnek reszt (vendegeI6ad6: logopedus szakember).

Valamennyi rendezvenyunkre szeretettel varjuk az 6vodasokat es
szuleiket! Helyszfn: Gyomaendr6d, Selyem 0t 10912

T6th Ferenc intezmenyvezet6

Farsangi mulatsag

lskolankban a farsangot februar 13-an tartottuk meg. Kora reggel a 7.
osztalyosok finom szendvicseket keszitettek, amit egesz nap j6[zuen el
fogyaszthattunk. 8 6rakor iskolank minden tanul6ja kivonult az udvarra,
ahol elegetWk az el6z6 nap elkeszitett kiszebabot. Ezzel a cerem6niaval
eluzWk a telet es hfvogatni kezdWk a tavaszt. Ezt kovetOen a gyerekek ja
tekos feladatokat oldottak meg. Volt csokiev6 verseny, szorpiv6 verseny,
seprutanc, mozaikkep kirakas, lehetett malmozni es tarsasjatekozni. Del
ben megebedelWnk, majd fel 1-kor mindenki magara oltbtte jelmezet. 1
6rakor vegre elkezd6dott az igazi farsangi hangulat. Egyutt mulatott kicsi
es nagy_ EIs6kent a jelmezesek vonultak fel. Ezutan kovetkeztek a produk
ci6k. Kitor6 sikere volt a limb6versenynek is. A tombolahuzasra 3 6rakor
kerult SOl'. A gyerekek es a feln6ttel< is sok ertekes ajandekot nyertek. A
f6dijak kozott most sem hianyoztak a tortal<. S6t egy tanul6nk egy komp
lett fot6zast nyert. Az unnepseg disc6val zarult, a fels6sok 7 6raig roptak
a tancot.

Tamogat6ink: Sztanyik Krisztina-Asz Fot6, Darnai Peter, Hornok Erika,
Szab6 lmre (Bekesszentandras), T6thne Kovacs Edina
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A TAMOP-3.1.3-11 /2 szamu "A termeszettudo
manyos oktatas m6dszertananak es eszkozrend
szerenek meglljulasa a Vajda Peter Evangelikus
Gimnaziumban" palyazati projekt egyGttmukod6
partnerekent iskoUlnk 7. es 8. osztalyos tanul6i is
bekapcsol6dhattak a XXI. szazad legkorszerubb
technikai felszereltsegevel bir6 laborban a bio
16gia, kemia es a fizika oktatasaba. Az Oveges
programban a termeszettudomanyos kozoktatas
fejlesztese es adiakok termeszettudomanyos tuda
sanak b6vitese a eel. A kiserleteket es a mereseket
itt ellen6rzatt es szabalyozott karGlmenyek kazott,
korszeru eszkazpark hasznalata mellett vegezhetik
el a karnyek erdekl6d6 nebul6i. Tanul6ink 4-4 fog
lalkozas kereteben fizikai, kemiai es biol6giai te
maju tanul6kfserleteket vegezhettek el, mikazben
megtekintettek nehany tanari bemutat6 kiserfetet
is. 8iol6gia 6ran a fenymikroszk6p reszeit, mukode
set ismertek meg, metszeteket keszitettek, festettek
meg es lerajzoltak a mikroszk6p alatt latottakat. Fizika 6rakon a
tema a legnyomas, a vakuum volt, olyan eszkazak mukodeset is
mertek meg, mint a h61egballon es a Magdeburgi feltekek. Kemia
6ran az 0ld6dasr61, az oldatok jellemz6ir61, a csapadekkepz6des
1'01 es az osszetett anyagok szetvalasztasar61 sz61tak a kiserletek.
A tovabbtanulas elatt tanul6ink aktivan es nagy erdeklodessel
szerepeltek az 6rakon, nagy hatassal volt rajuk az Oveges-Iabor
felszereltsege es a pedag6gusok szakmai tudasa, kedvessege.

A Zrfnyi Ilona Matematikaverseny megyei fordul6janak evek
6ta iskolank adja az egyik helyszinet. fgy volt ez iden februar 20
an is, amikor pontosan 100 altalanos es kazepiskolas koru diak
versenyzett n<ilunk varosunkb61. Intezmenyunkb61 ebben az ev
ben 45 tanul6 valla Ita a megmerettetest. Tovabbi kepek, infor
maci6k, eredmenyek a mategye.hu honlapon talalhat6k.

"Arcod
rejtsed alarc
mage, oltsel
cifra maska
rat, szokjunk,
tomboljunk.
Itt a farsang,
porogjenek
citeral<!" (Ke
rek Imre)

J6 hangu
latu farsangi
mulatsaggal
telt el a csU
tortok del
utan az isko
lankban. Az

...._ ... als6 tagozatos
osztalyok ren
dezvenyenek
els6 resze a
tornatermi jel
mezes felvo
nulas volt. Ez
utan az osz
talytermek
ben folytat6-

Nagy sikcrt arn/ott n Farsnngon knkas ti n lega btibll

A rmlsodikosok jelmezbcmulatbja

dott a kazos jiltek, enekeles, tancolas. Erre a rendezvenyunkre
az iskolaba keszOl6 ovisokat is meghivtuk, akik nagy oramGnkre
szep szammal ellatogattak hozzank. 6k a negyedikes gyerekek
kel es a tanft6 nenikkel tOltattek el ezt a vidam delutant.

Bekescsaban az Arpad fOrd6ben kerGlt megrendezesre a
Megyei Diakolimpia Usz6verseny, ahol tanul6ink 2 arany es egy
bronzermet szereztek! Eredmenyek: Nemes Agota 50 m mell
uszas I. hely 43,3 mp (III. korcsoport), Vaszk6 Agnes 100 m gyors
uszas I. hely 1:12,2p, 100 m hatuszas III. hely (IV. korcsoport). Az
orszagos dont6re marcius 8-an Gy6rben kerlil SOl'.

Nernes Agoln tis Vaszk6 Agnes megyei 1. helyezesl t!l'tek clllSZasbal'l

Az uj felev els6 diak ankormanyzati programja iskolankban
minden evben az Am6ba bajnoksag, amely most februar 5-en
delutan kerult megrendezesre. Minden osztaly harom rutinos
am6baz6 tanul6t kOld6tt a megmerettetesre 3. osztalyt61 ege
szen 8. osztalyig. A kGlonbaz6 korcsoportokban mindenki jatsz
hatott mindenki ellen egy menetet, fgy az Ggyesebbek szep
pontszamot gyujthettek ossze a verseny vegere. Az els6 helye
ken vegz6k bGszh~n vittek haza a megerdemelt oklevelOket a
tobbiek pedig nagyon j61 sz6rakoztak es egy izgalmas, tartalmas
delutant toltottek el tarsaikkal.

Tovabbi informaci6k talalhat6k ayvww.rozsahec yiisk9.Lh- aldalon.
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I • megerkezlek uluvuszi velomugak
• ziildsegfele'k, bubak, bars6k, fUmugok
• luvuszi viraghugymilk, r6zsuliivek
• mlilragyak, niivenylapok viragfoldek
• lavaszi lemas6 vegyszerek, lvegesol rs,

agraken )sIb.
• melszooll6k( i1gvag6k, gallyuz6 fUreszek
• munkaruhaK, vedocipo'k, vedokeszlyuk
• gumicsizmilk, esoruhak, lakar6ponyvak
• kandull6k szenes killyhak, kalyhacsiivek
• fejszek, bufrak, keziszerszamak, lupatok, as6k
• szegek, csavarak, dr6lhal6'k, kiiliizo

dr610k
• fesleke~kecselek, zsakos fulaz6k,

raguszlo
• rilgcsal6irl6k, raguszl6k, csupdilk
• konyhui eszkiiziik, muunyug edenyek,

lukur6f6liok
• kisailul eledelek, kiegeszllok, p6razok

ViirolO . rlolma
fARKA MATE

_0

GYOMAENDROD VAROS bNKORMANYZATA 0')
ES A VAROSI SPORTSZERVEZETEK C

ZERETEnEL MEGHIVJAK ()NT ES KEDVES j~
CSALAOJAT, VALAMINT SPORTSZERETO .

BARATAtT ES ISMEReSEIT AZ ELSe ~
HA Y MANYTEREMTOszANOEKKALLETREHOZOTT

VAROSISPORTBALRAI ;1~

IDOPONT: 2015. MARCIUS 14. ~
(SZOMBAT) 18. 00 6ra ~

HELYSzIN: GYOMAENDRODI VARGA LAJOS "t,.
~

SPORTCSARNOK
~~A BAL FOVEDNOKE\TOLDI BALAzs

GYOMAENDROD
~~POLGARMESTERE

PROGRAM: -K()SZONTO A)• vARos EGYESOLETEINEK,
S ERVEZETEINEK BEMUTArAsA

-lE ES, rANcos MOSOR -4-VACSORA
•TOMBOLA

SZTARVENDEG: IRIGY HONALJMIRIGY /1
ZENE: RETRODISCO

BINGI & MATTE RETRO • POP SHOW {\{
BELEPODIJ: 2800 Ft )'i'
GVERMEK: 1500 Ft (14 EVES KORlG)

1JEGYEK vAsAROLHAT6K:
A VAROS SPORTEGYESOLETEINEL ~

2016. MARCIUS 01 ...G

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

06-66-386-274.A . rem nyltv
11- 7() dig.

feszekpanzio@mail.globonet.hu
http://www.feszekllil.m.io.hu
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XXII. evfolyam 4. szam * TarsadalmL kulturalis, hagyomany6rz6 foly6irat * 2 15. ciprilis

Endrodiek Barati Kore kozgyuhis Budapesten

Ket endrodi Kossuth-dijas tahilkozasa

Gimnaziumi eletkepek
(kosarlabda-bajnoksag don to)

Az el6z6 havi ujsagokban meghir
detettek szerint marcius 21-en tartotta
egyesLiletlink az eves kozgyuleset, a mar
megszokott. de (Ij kontosbe oltOzott Alma
Mater etteremben. A szokasos arcok es az
Endradr61 erkezett csapat mar 10 ora el6tt
elkezdhette veget nem er6 beszelgetese
it, hisz ez az egyik alapja baratsagainknak,
egyesLileti letGnknek.

Fel 11-kor elkezd6dott a rendhagyo
m6don osszeallitott hivatalos program,
melyen vetiteses alMestessel megem
lekeztLink a csendorsorWzrol, az elmult
evben elhunyt volt tanarainkrol, tagtarsa
inkr61. Termeszetesen Gdvozoltlik az ese
menyunkon elaszor reszt vev6 Toldi Balazs
polgarmester urat, Gergely Agnes fr6nat,
majd nagy taps fogadta Kunkovacs Laszl6
friss Kossuth-d[jas fotogrMust, egyesLile
tlink tagjat.

Az elmult ev esemenyeinek es ered
menyeinek ismertetese kozben levetftesre
kerUlt az a tobb mint fel oras filmosszeal
I[tas, mely a tavalyi nagy sikeru hidavat6

unnepsegen keszUlt, melyet Giricz Laszl6
baratunk"vagott meg'; hogy id6ben meg
felel6en es elvezhetoen eleven[tse fel azok
szamara is e szep rendezvenyt, akik nem
tudtak reszt venni rajta.

Sok-sok erdekes beszamol6t lehetett
volna meg tartani az els6 dljas eredme
nyunkkel zarult paprikas krumpli foz6 ver
senyr61, de a sikeres haiaszlef6zesOnkr61 is.

Varunk mindenkit az ez evi prograrnja
inkra, hogy szemelyesen elvezhesse azt a
csaladias es meghitt h~gkort, ami rendez
venyeinken erezheto.

A meghirdetett ez evi bsszejoveteleink:
R6zsahegyi Napok: rnajus 15-16-17.
(1 6-an kirandulassal)

- Oregsz616i paprikas krumpli faza
verseny: j(fn ius 6.

- Halaszle faza verseny: augusztus 22.
- Diszn6vagas: okt6ber vegen
- Megfelel6 aktivitas eseten szervez-

hetlink nyar kozepere egy etyeki

Folytatas a 7. oldalon
A kepen: KunkoVl:lcs Laszlo es Gergely Agnes



Hirek a R6zsahegyi Iskolab61

A 167 evvel ezel6tti forradalmi napokr61 es a szabadsagharc
esemenyeir61 emlekeztOnk meg az enekkar es az irodalmi szak
kor Onnepi musoraval. Az OnnepsegOnkon reszt vett Dr. Pacsika
Gyorgy, a Gyomaendr6di Jarasi Hivatal vezet6je.

J61 sz6rakoztunk a tavaszvar6 retro partin

A szOl6i kozosseg sokadszorra szervezte meg a r6zsahegyis j6te
onysagi vacsorat. A telt hazas rendezvenyen 220 vendeg sz6rako
ott a 90-es evek hangulataban. A tanari kar korabeli slagerekkel sz6
akoztatta a kozonseget. KoszonjOk a szOl6knek, a tamogat6knak, es

mindenkinek, aki hozzajarult a rendezveny sikerehez.

--2015. aprilis

A mesemolld6k Mesztlro' MilullyHak, (/ zsiiri e1llokellek It1rs{lS(.lgaball

Iden is sok tanul6t megmozgatott a mezel fut6verseny

A Gyomaendrodi Varosi Diaksport Bizottsag az endrodi sport
palyan rendezte meg a tavaszl fut6versenyt, amelyen 4 iskola kep
viseltette magat. Lflthattunk kielezett, utols6 pillanatig izgalma
befut6kat, es fOlenyes gy6zelmeket egyarant. Negy alkalommal dol
meg a fenm\1I6 palyacsucs,.pedig m~r ezeket is egykori megyei-, s6
orszagos szinten is eredmenyes atletak tartottak! Az egyenlben 1
helyezett versenyz6k okleveleket, a dobog6sok pedig ermeket ve
hettek at. DObog6s helyezest ertek el: I. korcsoportban Kerekl LIIi
Filipovits Vikt6ria, II. korcsoportban Karsai Gabor, Nagy Dominik, III
korcsoportban SZigetvari Denissza, IV. korcsoportban D6gi Patrik e
Tarsoly Nikolett.

Marcills 3-an mesemond6versenyen vettek reszt iskolank fels
tagozatos tanlll6i a Hatar Gy6zo Varasi Konyvtarban. A nep~s m~
z6nyben mindenki szinvonalasan szerepelt. ezt a zsuri oklevellel e
konyvvel jutalmazta. KOlon kiemelMk es helyezessel ertekeltek ke
nyolcadikosllnk teljesitmenyet: Geszti Barbara elsa, Vaszk6 Agne
masodik helyezett lett. A het tabbi napjan az also tagozatosok mese
it hallgatta az erdeklodo kozonseg.

I. helyezett lett Gombkat6 Zs6fia (1. b),
II. lett Fekecs Zs6fia (1. b), Hanyecz Nikoletta (2. 0), Keresztes Fan

nl (3.0), Kereki N6ra (4. 0)
III. Farkas Lili (1. b), Horvath Nikolett (1. a), Gal GergO (2. 0), Bura

Lenard (4. 0) Csik6s Dzseniffer (4. 0) J6nas Mariann (4. 0).

Tovabbl informaci6k talalhat6k iskolankr61 a WW
rozsahe~ola.hu oldalon.

V'ROSOl'iK

Februar 19-en rendeztek meg Bekescsaban az Orszagos Torte
elmi tanulmanyi verseny megyei fordul6jat, melyre -az elsa fordul6
redmenyei alapjan- iskolimk ket tanul6jat hivtak meg. A verseny
emaja"Eur6pa (476-t61) es Magyarorszag tortenete 900-t611301-ig"
olt. A 18 f6s mez6nyben Vaszk6 Agnes 8. osztalyos tanul6 2. he
yezest ert el, Szmola Szabolcs 7.osztalyos tanul6 6. lett. Felkeszlt6
anaruk: Vaszk6ne Dinya Erzsebet

Az orszag legjobbjai kozott versenyeztek uszoink

Iskolank 2 tanul6ja jutott be az Orszagos Diakolimpia uszas don
6jere. A Gy6rben megrendezesre kerOl6 versenyen Nemes Agota
III. korcsoportos melluszasban, 44 mp-es id6vel 9. helyezest ert el.

elkeszlto: Vaszkan Gabor. SzinMn 9. lett a IV. korcsoportos lanyok 100
-es gyorsuszasaban Vaszk6 Agnes 1.10.82-es id6eredmennyel.

elkeszlto: Irimids R6bert. A lanyok tobb bUdapesti, veszpremi, eszter
omi sportiskolas kortarsukat is maguk mage utasltottak.

1848. marcius 15-reemh!keztiink

Sikeresen s:zerepeltek tanul6ink
az orszagos tortenelem versenyen

2
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hogy mirol dontott a KepviselO-testiilet marcius h6napban

Komoly bizottsagi elakeszita munka elazte meg a kepviselates
tulet marciusi soron kovetkeza i.ileset.

- A napirendi pontok targyalasa elatt tette Ie az eskut az ida
kozi valasztason gyoztes Vasas Gyorgy Peter, aId a Korosok
Videke Egyesi.ilt szineiben nyert a valasztason. Gyazelmehez
ezuton is gratulalunk, sok sikert kivanva a yaros legfiatalabb
politikusanak. Ez a valasztas egyben az i.ilesrendet is megval-
toztatta, igy hatrebb kerultek a FIDESZ kepvise}ai. .

- Az elsanapireildi pont kereteben fogadtak el a kepviselak a
Szennyviztelep rekonstrukci6jar6l sz616 beszamol6t. A ki
vitelezes j6l halad, melyral a kepviselak es az erdeldadak a
delelatti sajt6-nyilvanossag elatt tett bejarason gyazadhettek
meg. A kozell milliard osszkoltsegu kivitelezes biztonsagossa
es a kor kovetelmenyeinek megfelelave test.i a varos szenny
vizkezeleset.

- A kozmunkaprgramban Gyomaendrad mindig elen jart. A
2015-os esztendaben is folytat6dnak a programok. A Belviz
mintaprogramban 56 fa, a FoldUt- es iIlegalis hulladek min
taprogramban 45 fa, a Mezogazdasagi mintaprogramban 98
fO, a Helyi sajatossagon alapul6 mintaprogramban 38 fa es
a l3elteruleti kozuthal6zat javitasi munka programban 40 fa
vesz reszt.

- Elfogadtak a kepviselok a Telepulesi Ertektar Albizottsag be
szamo16jat. Gyomaendradnek sok-sok erteke van es fontos,
hogyezeket szamb<j v~gyi.ik. A feltarasban es a javaslatte
telben is Clen jar a 'kaIlai Ferenc Nepfaiskola Alapitvany. A
megye 75. teIepulesebal 34-ben alakult'meg a helyi ertektar
bizottsag.

- Az szocialisan erzekeny es a szocialis szovetkezetre odafigye
16k nagy aggodalommal gondoltak a Start Szocialis Szovet
kezetral sz6l6 napirendi pontra. Mil<ozben az orszag szamos
telepulesen alakulnak a gyomaendradihez hasonl6 szovet
kezetek, nalunk meg az a kerdes is felmerul, hogy egyaltalan
mukodjon-e tovabb. A hozzaallas szinte kezi vezerlesu: vagy
tamogatlak, vagy nem. Wgul helyes dontes szuletett, a tes
tulet a szovetkezet pillanatnyi fennmaradasa mellett dontott.

- Hogyan tovabb a varas tulajdonaban vagy resztulajdonaban
leva gazdasagi tarsasagok teren? A gazdasagi tarsasagok at- I

szervezese mar reg6ta elodazhatatlan tema a varosvezetes ko
reben. A testulet a Liget fUrda Kft.-vel es a Gyomakozszolg
Kft.-vel most nem kivan foglakozni, ugyanakkor jelentos at
szervezest kivan a Gyomaszolg Ipari Park Kft. es a Zoldpark

. Kft. teruleten. Hany ember valik munkanelkulive? Erre nem

. volt megfelela valasz.
- Sok sz6 esett az elmult idaben a Half6zo Verseny szerveze"

sera!. .Elhangzott az is, hogy legyen Gyoman, vagy valjor! a
Bogartalalkoz6 tarsrendezvenyeve. A turisztikaban korabbah
oly aktiv GYUSZ-TE igyekszik kivonulni a rendezvenyszer
vezesbal.A dont~s vegul az lett, hogy Endradon kerul meg7
rendezesre augusztus 22-en, es az bnkorm~nyzatS50.000Ft
tamogatast biztosit.

..., Lemondas alpolgarinesteri tiszteletdijr6l vol~ a temaja a so
kadik napirendipontnak. Lehoczkine Timar Iren alpolg~r~

mester lemondott to):>b havi koltsegterfteseral a kbnyvtar es a
koztemeta karbantartasara. . . '.

- A bejelentesek sora~ Betk6 J6zsef kepvisela hat{lrozottan ld
aUt amellett, hogy a \<ulteruleten elOk postai uton kapjak meg
a varosi ujsagot.

Varfi Andras

M' •CIUS
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Hirek innen-onnan es hcizunk tcijar61

2015. aprilis

A JARASI HIVATALHOZ KEROL
AZ AKTfv KORUAK ELLATAsA

A szocialis ellatasokr61 sz610 torveny megvaltozasa miatt 2015.
marcius 1-tol az aktiv kOrllak ellatasaval, vagyis a rendszeres szoci
alis segellyel es a foglalkoztatast helyettesfto tamogatassal kapcsola
tos Ugyintezes a jegyzaktol a janisi hivatalokhoz kerUI at.

2015. marcius 1. napjatol kezdve az aktiv koruak ellatasanak
ilg)'intezese megszunik a Gyomaendrodi es a Devnvanyai Kozos
()nkormanyzati HivataloknaI. Ebben az ugykorben a tovabbiakban
a G)'oJllaendrodi Jarasi Hivatal Hatosagi Osztalya fogadja majd az
ligyfelckel. mind a jarasi hivatal fOepiileteben (5500 Gyomaendrod,
Szabadsag tel' 1.). mind a jarasi. hivatal devavanyai kirendeltsegen
(5510 Dcvavanya, Hasok tere 1.), mind pedig a hunyai, csardaszal
lasi es ecsegfalvjUgysegediszolgaiatnal.

A jarasi hivatal hataskorebe kerlil6 aktiv koruak ellatasa kerete-
ben ketfele ellatastipus lesz megallapithato:

- foglalkoztatast helyettesit6 tamogatas
- egeszsegkarosodasi es gyermekfelligyeleti tal11ogatas.
A rendszeres szocialis segely 2015. marcius 1)61 atalakul. Azon

szemelyek, akik'reszere az onkormanyzat jegyzoje 2015. marcius
I-jet megelozoen rendszeres szocialis segeIyre valo jogosultsagot
allapitott meg, marcius I-tol foglalkoztatast helyettesitotamoga
tasra vagy egeszsegkarosodasi es gyermekfelUgyeleti tamogatasra
valhatnak jogosultta. Ezt a lehetoseget a jegyzo vizsgalja minden
erintett eseteben 2015: januar 1. es 2015. februar 28. kozott.

Az aktivkoruak ellatasaval osszefUggesben folyamatban leva
ugyek iratait a jegyzok 2015. marcius 6-ig atadjak a jarasi hivata
loknak.

Az atvetelrol a jarasi hivatal60 napon beWI ertesfti az ugyfeleket.

Szent Laszlo zarandoklat
a szeretet es a beke jegyeben

Iden majus 9-en indul a Szent Laszl6 ZllrIilldoklal G)'omaendrodrol

Szent Laszlo kiraIy emlekere ismet gyalogos zar::\ndoklatot hirdet
a katolikus egyhaz.

Szent Laszlo az uralkodasat kozfelkiultassal kapta meg. s ezert
alazatb61 nem koronaztatta meg magat. Mar gyermekkoraban kit(int
edesapjatolorokolt vitezi erenyeivel s edesanyjatol kapoll val!<\sossaga
val. Egesz dete a beketeremtesr61 s7.6It. A boles uralkodot mar eleteben
szentnek tartottak, s halala utan azonnal mcgkezdodott a szakralis ele
teo Zalavarban temettek eL majd Nag)'varadon helyeltck orok nyuga
lomra. frasos einl&kek is fennmaradtak am')I, hogy mar a kozepkorban
elindult a zan\ndoklat a Jovagkiraly sirjahoz, s a k&s6hbi kiralyok eskU
jUket Szent Laszl6 sirjanal crositettek meg.
. 1917-ben Szechenyi Miklos pUspok hirdetetl larandoklatot az
egyhazmegye kozpontjaba, hogy imadkozzanak Slcnt Laszlohoz a be
keert A husvet otodik vasarnapjan tartott zarandoklat hagyomanya
I920-ban egy id6re nwgszakadt. .

A zarandoklat hagyomany<lt 2012-ben eJesztette lljja a romai kato
likus egyhaz, es mar akkor indult az elsa gyalogos zarandoklat Nagy
varadra, a FeSlul1l 'Varadinum kulturalis Unnepsegsorozat helyszinere.
Az idei,.majus 9-i zarandoklat Gyomaendr6drol indul majd, s Korosla
d~.nr.t. Ujirazt. Komadit, Korosszegap<itit, Csonkatornyot. Vizesgyant.
K~rostarjant erinti. A zarandoklattal Szent Laszlo oltalmaba ajanljak a
KarpM-medence nepei es valhlsai kozti bekel, amely a roman-magyar
kapcsolatokban kezd kialakulni, s szeretnek. ha ez peldava valna az eu
ropai kulturaban is. hangzott el a Kossuth R,\dio Vasarnapi ujsag cimu
musoraban.
. A~nak idejen a kin\lyoknak nem nepe volt, hanem nepei, a na

clOnahzmus a 19. szazadban kezdett er6sodni. A roman es a magyar
nep kozott nem voltak konfliktusok. ha megis. azt a Karpat-meden
cen kivUlr61 gerjesztettek. A zarandoklattal azt igyekeznek el6segiteni,
hogy az itt elo kis nepeknek rendezzek kozos dolgaikat - mondta Denes
Zoltan esperes a musorban. ' ,

Gyomaendr6don mar megkezdtek a zarandokhaz felepiteset, a
kozponti zarandokallomast pedig Ujirazban szeretnek kialakitani, de
az ?rtodox es a reformatLls egyhaz is szivesen fogadja a zarandokokat.
~.~l~ ~zer~t~e~ek:re~zt ,:enni a zarandoklaton, ag\'olllaendr6di vagy az
uJlrazl plebama Clmere Irhatnak. tajekoztatott az <'spL·res.

forh\s: hirado.hu

Kunkovacs Laszlo Kossuth-dijat kapott

Nemzeti linnepunk. marcius 15. al
kalmab61 Magyarorszag koztarsasagi
elnoke - a konnany eloterjesztesere - a
K~ssuth-dilat adqmanyozta KUNKO
V ACS LASZLO endrodi sZliletesli
fot6miivesznek, neprajzkutat6nak. az
alfoldi elctet es a pasztorhagyomanyo
kat megorokito mliveszi eletpalyaclis
meresekent.

Szerkesztoseglink szivbOl gratulal e
nagyszeru kitiinteteshez. A mlivesz to
\'{Ibbi detere Isten aldasat Idvanjuk!

KINEVEZES

Ivanyi Laszlo tb. kanonokot. hunyai plebanost 2015. marci
us 23-an puspoke kinevezte az Isteni Irgalmassag Apostoli Lel
kisegi Mozgalom egyhcizmegyei referenseve.

BERMALAs lesz Hunyan, april is 18-an szombaton, 18 6rakor.

Gyomaendrodi Kallai Ferenc NepfOiskola AlapitvaliY

HAzUNKTAJA
Mezogazdasagi es eletm6dkepzesek a nepf6iskobin

Azeloadasok helyszine:
Endrodi Nephaz, 5502 Gyomaendrod Blaha tit 21.

Kurzusok:
2015. aprilis 25.
10.00 Viragoskert gondozasa
11.00 Gyogynovenyek, filszernovenyek termesztese
2015. majus 23.
10.00 Gytimolcsoskert tervezese. kialakitasa. gondozasa
11.00 Szolafajtak, boraszati ismeretek
2015. junius 27.
9.00-15.00 Hagyomanyos kemcnees siitemenyek keszitese (gyakor

lati kepzes)
2015. szeptember 26.
9.00-15.00 Gytimolcstartc<sllils: 3SZ.ilhi5, lekvjr 1('7.&5. szorpok (gya-

korlati kepzes)
2015. okt6ber 24.
10.00 BiogazdaIkodas, bH'KertcSZl"1
J1.00 Egeszseges taphilkozas

A kurzllsokra jelentkezes minden oklalasi nap elott egy hettel
a 06-20-238-0046-os telefol1szamon vag)'
a szondaistvan70@gmaiJ.col11 e-mnil cimen

A kurzusok reszveteli dfja: 1000 Ft/kepzesi nap.
A ket gyakorlati kepzes dija 3000 Ft/kepzesi nap..
A reszveteli dijat a kepzesi nap elejen. a helyszinen kell fizetni.

Megemlekezes az endrodi csendorsortiiz aldozatairol

Marcil1s 20-an, penteken este, szentmise kereteben emlekez
ttink meg az 1935-05 endrodi csendorsortuz 80-ik evfordul6j,i
rol.

A szentmisen a hivek mellett reszt vett a varosunk polgar
mestere, Toldi Balazs es a kulonfeIe szervezetek. egyesliletek
kepviseloi is.

A szentmisen Ft. Pata Gabor. bacsbokodi plebanos mondott
szentbeszedet. .

A szentmise vegen processzioban vonultunk a Hosok tere,n
,\116 emIekmlihoz, ahol elhelyeztuk a kegyelet mecseseit es vira
gait, kOSZOrllit, imadkoztunk az aldozatok lelki udveert, majd a
Himnusz es a Szozat eleneklesevel zartuk megemlekezesunket.
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SZOlofold: Bolcso, majd kopors6!
Sarkcsillag a negy egtaj felol!
Anyanyelved billyogkent je!o[!
TI? vagy a Wi h6 s a tavaszi zold,

uj kenyer ize, lepergo konny s6ja,
orom-kacagas, Ielki J<aba-ko...
Islen aldjon! Te legy vegso a1munk,
s ivadekainkba szebb Jovo!

Timar Mate

,,5 akkor felkodlott az egesz... evtizedek sora...
hogy nyaranta kedves-Hugom s ferje otthona
volt gyakorta ferjem-flam s a magam otthona...
a Harmas Korosben tanult meg flam uszni
a kesobb az 6riasi holt ag strandda l<imunkalt resze
lett minden nyarunk csodas usz6 menedeke... "

201 I-ben (85 evesen) meg elvezettel uszott a Korosben.
Januar 5-en lett rosszul es a k6rhazban mar nem is tert magahoz

13-an elment. '
Utols6, mar majdnem ontudatlan szavai egy vers volt:

"Megkondul az estell harangsz,6,
Kifaradt mar a lovas es a 16
Hazamegyek. olebe vesz d~jl<am.
Az altat6 n6ta hangzik ajl<an.
Haligatom s felalomban vagyol< mar. ..
.Cserebogar, sarga cserebogar' ... "

Dr. Markovits Paine - Kondor Vikt6ria
(1926-2015)

Endrodon szUletett 1926.
november 7-en Kondor J6zsef
szobafesto, fenykepesz es Hor
nok Terezia haztartasbeli kozepso
gyermekekent. A csalad az apai
nagybaty, Szab6 lmre kisegftOje
kent a Korona vendeglo- mozi
szalloda epGleteben lakott. Vica
itt nott fel es sokszor, mosolyogva
emlegette "pincernOi" karrierjet.

Az elemi iskola utan csaladi
indfttatasra Szarvason a keres
kedelmibe jart. Ennek elvegzese
utan 1943 oszen az Endrod-Gyo
ma Takarekpenztar banktlsztvise
l61ekent helyezkedett el. Fiatalon
a sport szeretete athatotta az ele-
tet, ezert is alapftott meg 1943

nyaran kezilabdacsapatot Endrodon, amelynek lelkes kapusa volt.
Az 1945-os ev vizvalaszt6 volt az 0 eleteben is. Budapestre uta

zott Hunya Istvanhoz, a Szovjetuni6b61 hazatert rokonhoz, aid maga
mell~.vt:t~~ a D6:zs.a N~pe neva laphoz., ahol I 949-ig ujsagfr6skodott.
Ezt kovetoen 2 eVlg konyvtaros volt a par/amenti konyvtarban.

1946-ban ment ferjhez Dr. Markovits Peil kutat6 allatorvoshoz, es
~ 947-b~n ..megszOletett Laci fla: ~unka, csalad mellett vegezte 1947
es 52 kozott az ELTE magyar-tbrtenelemszakat.

A parlamenti konyvtar utan 11 evet toltott az MTA Tortenettudo
manyi Intezeteben, majd 1962. november I-tol dolgozott az MTA
Konyvtara Kezirattaraban. t '

Kezirattarosi munkaj~ 20ran nemcsak toFteneszi felkeszGltseget
has~nosftotta, hanem mmdazt az Ismeretet, amit korabbl pfllyaja
soran szerzett meg. Az endr'odi bankban levE:!- es iratrendezo do
b,?z.okb~ ~akosg~tt.a a szamlakat es gyorsan felismerte. hogy e;z:ek a
kezlrattan munkat IS megkonnyftenek. A Kezirattarban ma is az 0 kez
demen~ezesere m.eghonosftott,levelrendezoket hasznaljak.

.33 ev ,~Iatt sz~mos ha~at:k?t feldolgozott, koztOk olyan nagy
tefj~delmueket,mmt Molnar Enke, L6nyay Menyherte. ,\Z evtizedek
soran sok tanulmeinyt, cikket, recenzi6t frt, es ezt nyugdijaskent is
folytatta.
, A Varosu_~k ujseigban is szeimos recenzi6ja jelent meg a 90-es
evel<?~~, els,?s.o~ban gyomaendrod i szUletesCi szerzok kiadvanyair61.

. Fefjevel utJalk ugyan 1962-ben elvAltak. de a barati kapcsolat
mmdig megmaradt koztUk.

7 eve a legnagyobb csapeist kellett Atelnie. ami embert erhet, el
vesz_te~te a fiat. Unol~eija es a teigabb es,)lild jelentett nemi vigaszt a
tragedlaban. A testverek gyerekel. unok,)1 szAmara az 0 lakasa lett a
talalkoz6hely. ahovei rendszeresen mentek es szfvesen hallgattak a
megelt tortenelmi korok beszamol6jat.

1945-tol ugyan Budapesten elt, de szUlofoldjehez, gyokereihez
mindvegig ragaszkodott.

A szul<ebb haza szeretete inditotta arra, hogy tobb, mint 50 eve
t~bbedmagaval ~egalapftsa az Endrodiek Barati Koret. Amfg egesz
sege engedte, elJart a rendezvenyekre es orommel ideztek fel kortar
saival az endrodi multat, a Koroshoz kotodo emlekeket. .

Irodalomtortenesz foldijevel - Dr. SZilagyi Ferenceel - mindeh
kezirattari talalkozaskor az endrodi, gyomai hfreket is megbeszeltek.

Mar gyerekkoraban nagyOl1 szerette a verseket. ,) vendegek
gyal<ran I<ertek egy-egy szavalasra. Rengeteg verset [LIdon kfvGlrol
es neha 0 is tollat ragadott:

Helyreigazitas - El6z6 sz<\munkban, ezen az oldalon az Ivanyi Sandor
ner6l sz6l6 inlsunkban elfras tortent. A hibas resz helyesen:

. 20!~. ~anudr 9-en bekeriilt a csabai korhazba, ahonnan januar lO-en a
haJna~1 orak~an ~",ndult a l1ag~ u,~ra ferj~ es csaladtagja; utdl1 az Eg; Hazd
b~. 7~?b, mll1t tlze~n>:, betel5,~~gtol megfaradt testet az endr6di templombol
~,sertuk a Szarvasvegl temetol3e, januar 17-en.

Tisztelt Ivanyi Atyo - Foszerkeszto uri

£gy szamomra - es azt gondolom sok endrodi kedves ismeros sza
mdra is - oromteli levelet kaptam, melyet szeretnek megosztani a kovet
~ezo" V?ras~nk" c.lar:,ban az olvas6kkal. A levelet egy drdga tanit6 nenim
Ifta, akl60 evvel ezelott tanftott, es negy eve az 50. dltalanos iskolai talol
koz6nko~ taldlk9ztam vele a R6zsahegyi Napok kereten beWI iinnepe/t
evfordulonkon. Ugy gondolom, hogy kozlesre erdemes mert, ahogy en is
~~w.0n meghat6dtam, megoriiltem levelenek, nyilt levelkent mosoknak
IS orametszerezhetne egy kis csoportkepet is mellekelek hozza ami 7956.
'!'. 27-en a 9. sziiletesnapomon kesziilt... A csoportkepen a t~nft6 nI?nit
es rr:~ga;n?t r1'!.egje!~/te.m ... A level kozzetetelehez engedelyt kertem a
tanrto nenmktol, akt orammel adta hozzdjdrulasdt a kozleshez... {me a
level:

"Kedves Benke Maria! Draga Torak Magdl! - Tarok Baba!

Azt hlszem, a kls kep emlekeztet, hogy egy volt tanft6 nenid kere
sett meg, Timar Imrene 5z. Kathy Maria vagyok, ny. tanft6 nenid.

.. .Az 50 eves talalkoz6tok utan a Dombs.zogan rakerdeztem, hogy
Torok Baba vagy? - sazt valaszoltad:"lgen En vagyok!" Nagyon sajnal
tam, hogy a Koras-parti talalkoz6ra nem tudtal eljonni.

~sodalom h6napr61 h6napra a Varosunk Gyomaendr6d ujsagban
megJelent verseldet es meseidet. Gratulalok, es nagy-nagy elismeres
sel tudok r61uk frni.

Irj nagyon sokaig! - mert nagyon varjuk!
Rendkfvul meghatott a 2014. szeptember 1-jen irt versed: Volt

~gy re~i haz Endr6don a Kossuth lItcaban ..." 1959. dllgusztusab~~ en
IS ebbol a Kossuth utca szakaszb61 mentem ferjhez, d fenykepesz Laci
kaval szemben lev6 hazb61.

Timar Benedekne kopors6snallaktam, a Kossuth u. 14-ben. Fer
jem Tfmar Imre erettsegizett villanyszerel6 volt. 30 evet eltUnk egyi.itt,
1989-ben sai,nos .meghalt. Hazassagunkb61 2 gyermek szuletett, 1960
ban Gyongylke es 1969-ben Csilla. Mindket lanyom pedag6gus lett.
Gyangyikem Bekescsaban kazepiskolai tanar, Csillam Gyomaendr6
dan gy6gypedag6gus, logopedus tanar.

Gyangyikenek egy lanya van, jogasz, Csillanak ket kislanya, ok a
~yom~~.n~.radi R?zsahegyi Kalman Iskolaban vegeztek. Mind a ket
lany kltuno tanulo volt. Magamr61: - 48 tanitasi evet dolgoztam End
radan.

Csodaltam a Karas-partot, s az endr6di embereknek a varoshoz
raga~zko?6 ,szeretetet. Azt vallottam: "Egy gyermek sem tehet r61a,
melylk ke.menyen tette be a g6Iya ..." Minden tanftvanyomat igyekez
tem a legJobb tudasom szerint megtanftani mindenre...

Makarenk6 elvet vallva:"Kovetelek T61ed, mert szeretlek!"
Emlekszel Babykam? - Borbely Sandor igazgat6 ur is sokat kave

telt t6lUnk, ami kesobb hasznunkra is valt.
, Minden En~r6dan vegzett altalanos Iskolas tanul6 j6 alapkepes

segge!: felke,szult~n folytathatta a tanulmanyalt. Mikor Gyangyikem
az els~ osz~alyt vegezte, fgy sz61t az Igazgat6 ur altai diktalt tollba
mondas szovege:

,~Jaj)e~ek viss~a .6ssz~1 ~idaman, piros arecal a masodik oSltalyba!"
~t eVlg.n~pkoZl~ taMo voltam, ott talalkoztam Szegvari KJtikal/al,

Gellal Pannlkaval, 5arhegyl Bandikaval, ott 12 osztalyb61 tel/oelott osz
sze a csoportom. (folytatas (l 1,- (,{d<i!OIl)
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Gyoma:
Vasarnap es iinnepnap: 11 6rakor nagymise.

Penteken: 17 6rakor szentmise

Hunya
Vasarnapokon: 10 6rakor,

hdkoznapokon csiitortok kivetelevel18 6ra,
szombaton vasarnapi el6esti mise 18 6ra.

f;ndrod
Vasarnap es i.innepnap: 9 6rakor nagymise.

Szombaton 17 6rakor Maria-litania, utana vasarnapi
e16esti mise.

Hetkoznapokon: reggel fel8-kor szentmise
- csi.itortok kivetelevel.

,')
•oAISZTUTK

NagycsLitortok
Nagypentek
Nagyszomhat
HusvHvasarnap
Husvethetfo
Az Isteni Irgalmassag Vasarnapja
Soubirous Szent Maria Bernadett
Husvet 3. vasarnapja
Szent Anzelm plispok es egylu1ztanft6
Szent Adalbert pLispok es vertanu
Szent Gyorgy vertanu
Szent Mark evangelista
Husvet 4. vasal'l1apja
Chanel Szent Peter aldoz6pap es vertanu
Sienai Szent Katalin, Eur6pa tarsved6szentje
Szent V. Piusz papa

"

2. cslitortok:
3. pei1tek:
4. szombat:
5. vasarnap:
6. heW>:

12. vasarnap:
16. cSLitortok:
19. vasarnap:
21. kedd:
23. csiitortok:
24. pentek:
25.szombat:
26. vasarnap:
28: kedd:
29. szerda:
30. cSLitortok:

Aprilis h6nap elsa \'asarnap
jan iinnepli a nyugati kereszteny
seg Jhus Krisztus feltamadasar,
a Hlisvetot. Keresztenysegi.ink
legnagyobb i.innepe ez: megval
tottsa8unk uhnepe, melyen Isten
legriagyobb szeretetet mutatta ki
irantllnk, emberek irant. A Szent
ii'asbiln azt olvassuk: "Istel1 Ltgy
szerelte a I'ihigot, hogy egysziilolt
Fiat adla (;,Ic, hogy mil1daz, alei
benne hisz, el l1e vesszen, hal1em
orale elete legyen." Hlisvetkor ezt a
hatartalan szeretetet iin nepeljuk.

Husvet jelentaseget azon
ban nem lehet megerteni anel-

. kiil, hogy a kereszteny ember
vegig ne imadkozna a nagybojti
szent idat, vegig ne elmelkedne a
nagyhet szomOrll esemenyeit: az
Olajfak hegyi elhagyatottsag ver
verejteI<es gyotrelmeit, az elarultsag es kiszolgaltatottsag erzeset, a
megostorozas es a toviskorona fajdalmait, a kereszthordozas vegso
erOfesziteseit. Anelkiil, hogy gondolatban ne rezzennenk ossze a
kalapacsutesek hangjara, es a gondolatra, hogy a vihlgot teremto
kezek es az elveszett barany LlLin jar6 hibak a durva fakereszthez
szegeztettek. Anelkiil, hogy n<:: aJlnank ott lelekben a gyermeket si
rat6 Maria mellett. Anelkiil, hogy ne allnank ott mi is, al11ikor az
6riasi ko elzarta a Megvalt6 sirbarlangjanak bejaratM...

Ha ezt a nagybojtben es kiilonasen a nagyheten tudtuk vegig
imadkozni, es a szent szertartasokon val6 reszvdelleJ vegigelmel
kedni, akkor erezziik meg igazan Husvet oramet, mely feledtetve
az elozo napok veres es faj6 esemenyeit, a hllsvetkor felzug6 ha
rangok hangjan belekicHtja a vilagba: "Felta111adt Krisztus e napan,
Alleluja, MIa legyen az Istennekf"

Igen, kedves Testverek, halM kell adnunk Hlisvet szent iinne
pen a minket ennyire szeretoIstennek. HalM adni az At)'aisten
nek azert, hogy szeretete jelekent halalra adta ertiink Szenl ri,it.
es halat adni az iidvazito Jezusnak, hogy kimondta:"Fit1t ~'(li:"::,i5
Tua! Legyen meg a Te alearatod!" - s ezzel az onmegado igc';~c'.cl
meghozta mindannyil1nk iidvasseget es a lehetoseget a 11lc'f)!l\"c'-

jl1tclshoz.
A husvdi iinneplesiink min

den mozzanata ezt a hatar kell
taplalja sziviinkben. A viragva
sarnap megszentelt barka, melyet
egesz evben hazunkban orziink,
azt a tuda tot kell ebren tartsa a
sziveinkben, hogy mi sosem aka ..
runk elarul6i, megtagad6i lenni
a szenvedo Jezusnak, hanem 6t
orakke sziviink kiralyakent iin
nepelni es imadni.

Amikor a hllsveti iinnepi asz
talokhoz iili.ink, es elfogyasztjuk

I a tradicionalis husvdi etkeket,
melyeket a hllsveti nagymisen
megszenteltetiink, Jezus utols6
vacsorajara emlekeztessen .. hisz
ez a kivonulas iinnepe volt a zsi
d6knal, amikor megemlekeztek
arr6!, hogy Isten kihozta oket

Egyiptomb61 a rabszolgasag hazab6l -, s llgyanigy Krisztl1s husvdi
eIetaldozata minket is kihozott a b{ines a karhozat szolgasagab61.
A hagyomanyos husveti tOjas is egy osi kereszteny szimb6lum: a sir
jelkepe, melynek fala egyszer csak l11egreped es egy llj elet tamad
belole. A sirb6l feltamad6, s bcnniinket is llj elettel megajandekozQ
Krisztusra emlekeztet.

Hivo es nemhiv6 ember eg)'cHclnt megiinnepli a Husvetot, ki-ki
a l11aga m6djan. De ahogy groteszk dolog a Karacsonyb61 kifelejte
ni a gyermek Jezus sziileteset, ugyanolyan esetlen dolog lenne t'1gy
~ll1nepelni a HLlsvdot, hogy nem ismerjiik az iinnep jelentosegd...
Es ha mar ismerjiik, tudjuk, hogy mit is iinnepliink, ill0, hogy a
sziviink mel)'en Illindannyian halM adjunk Isten megvaIt6 szere
teteert. Ezzcl a lelkiilettel iinnepeljiik meg az idei Husvet szenl iin
nepet, es ezekkel a gondolatokkal kivanok en is a magal11, valamint
az endrodi e, g)'ol1lai katolikus egyhazkazsegek hivokozosse.l5e
ne\'(~ben (lldolt hllSveti iinnepet minden kedves OJvas6nak, az OSI

keres! tel1\' 11l'IS\di kc)szon tessel:
.. ~ri,itl1s felt,il1l,\dt~ \'al6ban feltamadt!"

Czanle Gabor plebanas

Az endrodi plebania uj webhelye: www.endrodiplebania.hu
A gyomai plebania uj webhelye: www.gyomaiplebania.hu

Ujsagunk uj webhelye: www.varosunkujsag.hu
A hllnyai plebania uj webhelye: www.hunyaiplebania.hu
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'~tnttlt elttt a, olbalt ',erkeD,tl: 6t16 ~£,a
. II

SZENr MARIi 6}va~eUsta
iinnepe: tipl'iHs 25.

J6m6dt1 j~l'UZ~dl.emJ. cQahldbdl 8ZtU'lfifi· mdnalt: It:ezdete mintt lett Szcnt M:th'k jell(~·
~ott, fi Imgyouuluv fJZel'i.nt levitfi (Pfip) volt. pe, men. fi llpusztdban lddltd" ~ztlvnivn11u~zdi
Ede~anYJlitMddttitfllt: h!vUUt:, ~S \Ulolmtlccse evangeU\,Undt, A S·7. szdzndt61 fumep~hez n
volt Szent BtU'nabdsnnk. Jtzmmdl 10·15 ~v· bUzt\szentelts szokdstl Impcso16dlk
vel £lntnla'bb volt. Rolmnl, vagy bnn\ti lUl.pcso· (lvdnyi Uszld: 200 ~V~!iI 6Z end1'6di
latbw'l voltak J~zus csalt1C\jt1.val. SZllnt Inu:e·t~mplom)

Szint~n. a hngyomt1nyb61 !,~j~lUt:, hog)' nz
6 lulzulwan tartotta meg nz Wi' tlZ uto186 va·
csonlt (Mlt: 14, 13·1S), AjeruzsdlemJ It:el'esz·
tMyelt: nz ell'l6 ptinlt:tlsd uutn az (J lutzulwan
tnl'oo"tttUt: tl98zejtlveteleilt:et, Szent Pttel' hd·
zuJ(ha ment· cl'lodds 8znbndull1sfi utdn <Ap.
Cad 12, 12). Pl!telTel R6mt1.bn utazott, titlm·
l'U ts gtll'tlp; tolmdcsn. volt,

.A1e."nndl'llt'ban, szentmi8~iltl1 tttmndtalt:
meg, Id.ltelet It:tltve nyalulrll elhUl'coltdlc, vtr·
tMll halttlt szenvedett. 310 lcOl'lU. SUja iliit
templomot emelro1c. El'cldytit (dil'lzn61nls
Id:lzt l'ejtve menelutetttl( Id), 820 Id:lti.U Ve·
lenc~be vitMlt:, tiszteleUt'e ott n d6mot tpL·
tetMl( meg InS·lOn Id:lz8tt. Az6tn I'lzel'l~pcl

n Vttl'os crmcl'~ben nz oro8zh\n, Szent Mtil'k
jell{l!pe, nttribtituma, Az oroszldn evangc!1iu·

2015. aprilis

Endrodiek Barati Kore kozgyules Budapesten
foly/alds (/% ), o/dail'o/

borplnce liHogatast es szeptemberben a Liget fOrd61 csaladl
f6z6 11apl reszvetelt.

Termeszetesen elCSlras szerlnt beszamoltunk egyesOletUnk gaz
dasagl helyzeter81ls,

6sszetartozasunk Jegyeben az ez evben kerek szUletesnapot On
nepl8 tagtarsalnkat kOICln 1(<JszClnt<JtWk, A 70 evesek egy-egy Uveg
pezsg6t, a75-80 evesek egy keramlaplakett~t kaptak, mely megha·
t6 perceket okozott,

Az elfogyasztott ebed utan meg sokalg tartott volna abaratl be
szelgetes, ha a busz menetldeJe nem sUrgette volna a rendezveny
befeJezeset.

VarJuk a tavol maradt tagtarsalnk Jelentkezeset, hogy a tovabbl
rendezvenyek meg szelesebb k5rben legyenek lebonyolltva,

EBK vezet6seg
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GYOMAENDRODI KRONlKA
- Civil sarok - Czank Gabor atya

Koszihiet az l%:"ert!

felol, maskor mas ismeretlenek,
ez jol eso erzessel tolt el.

Hallhat6 Hang Alapftvany,
celja a zeneiskola hangszerallo
manyanak gyarapftasa.

Ad6szam:l-0379383-1-04

A Napsugar 6vodakert Koz
hasznu Alapitvany, celja a Sza
badsag uti es a Fo lit 85 sz. alatti
6vodak gyermekeinek tanuhisi,
jatszasi felteteleinek jobbftasa, az
6vodak targyi felteteleinek javi
tasa.

Ad6szam: 18386248-1-04

Sportegyeslilet, cdia a heh'j if·
jllsagi es labdar\lg6 sport lamo
gatasa.
, Ad6szam: 18370827-1-04.

OregszolOi Gyermekekert
Alapitvany, celja a kLiltertileten
felnovo hatranyos helyzetu gyer- ,
mekek kozep es felsOfoku tanul
manyainak tamogatasa,

Adoszam: 18376184-1-04

Selyem uti 6vodaert Alapit
vany celja az 6vodas gyermekek
kirandulasainak tamogatasa, az
6vodai felszerelesek szfnvonala
nak javitasa,

Ad6szam: 18379778-1-04

sza kell adni az embereknek. Ez
egyfajta ki.ildetesem is.

Amit a hited, emberjesseg~.d,
kozossegi elmenyed alap~an
adsz, azt vissza is kapod" s rgy
mar elegedett lehetsz. E9~sz~~;
ges modon szeretet az, amlt a

ad. , 'ka
Fontos a hitoktatas. Latszl I

'k k a va-gyerekeknel, foge onya ,
lasra. Felkinalni lehet a valla

l
s~s-

" ko nl ssagot, nem nijuk erosza "
ok elnek a lehetoseggel. szep es
nemes feladat ez.

.. k'va-Aldott Husveti Unnepet I

nok mindenkinek. ,,' La'szi6
Or. vaqu

Kincs AzEleted Kozhasznu
Alapitvany, celja a Gyomaend
rodon fogyatekkal el6k segitese,
a Gondozasi Kozpont ez iranyU
tevekenysegenek tamogatasa, fel
szereJeseinek javitasa.

Ad6szam: 18386932-1-04

Gyornaendrodi MentoaIa
pitvany: celja a mentoallomas be
rendezesenek, felszerelesenek es
a mentestechnikai eszkozoknek a
bovitese.

Ad6szam: 18376713-1-04

Ternplarius Alapitvany ta
mogatja a "Segitstink a raszoru
16 gyermekeken!" j6tekony cellI
adakozast. Adoszam: 18856617
,1-04

A R6zsahegyi Iskola Diak
jaiert Alapftvany az iskola tanu
16inak es tanul6kozossegeinek
tamogatasara szolgal. (Tanu~ma

nyi ~rsenyek nevezesi dija, \lli
kolts~ge, nyelvvizsga dijak, lan,u!
manyi kiranduh\sok, kulturalts
tevekenysegek, rendezvenyek.)
Az alapftvany kozremukode~evel
keszult el a H6sok teren es a hget
ben levo jatsz6ter.

Ad6szam: 18390162-1-04VarosiGyomaendrodi

Onkentes Tiizoito Egyesiilet
Kiemelkedoen Kozhasznu Egye
stilet celja az elet es vagyon vedel
me varosunkban es kornyeken.

Ad6szam: 18371608 -1-04.

Honismereti Alapitvany,
celja a helyi hagyomanyok meg
6rzese, publikalasa, az, Eridr6di
Ftizetek, stb,

Ad6szam:19056274-1-04

Hittel a Holnap Ifjusagaert
Alapitvany, celja a Szent GeJlert
Katolikus lskola tamogatasa.

Adoszam:18372276-1-04

Endrodi Szent Imre Egy
hazkozsegert Kozhaszmi Ala
pitvany, celja az egyhazi temetok
karbantartasa, lijra megnyitasuk
kal kapcsolatos koltsegek fedeze
se, a templom bels6 fellijitasanak
tamogatasa.

Ad6szam: 18380761-1-04.

Endr6diek Barati Kore
Egyesiilet, celja a hagyomanyok
apolasa, az elszarmazottakkal
val6 kapcsolattactas.

Adoszam: 19182030-1-04.

Az alabbi gyomaendrodi civil
szervezetek koszonik az eddigi jo
indulatof mindazoknak, akik ado
juk l%-aval korabban is tamogat
tak alaprtvanyukat, egyesiiletiiket..
Reme/ik es kerik, az ez evi tamo
gatast is. (2014. t!vi /ista alapjan)
Ha valaho] valtozas tortent volna,
kerjiik, ertesftsek a Szerkesztose
get!

Szent Gellert Keresztje
Egyesiilet, celja a Szent Gellert
Katolikus Altalanos, Iskola es
6voda tamogatasa.

Ad6szam: 18389980-1:04

Elet Masokert Kozhasznu
Egyesiilet, celja a raszorulo gyer
mekek es feJn6ttek segftese, ta-
mogatasa. '

Ad6szam: 18384215~1-04

- WgUi fgy Husvet elott meg
inkabb el6jon, el6johet a HIT ker
dese. Hogyan latoda hitet az em
berek eleteben, te magad hogyan
eled meg?

Nem papkent vagyok valla
sos, hanem az egykori pecskai
parasztgyerek vallasossaga, ami
dolgozik bennem, tehat meg
gyozodesbol vagyok vallasos,
hithiikatolikus.

Kell a hit. P~ldaul azt a hitet,
ami Magyarorszagon regebben
megvolt, majd a haboru ko"et
kezmel'!yek~nt,szetzilaltak, visz,

zeltek.
Temesvarrol a kisszeminari

umbol egyenesut vezetett Sze
gedre a nagyszeminariumba,
azaz a Szent Gellert Papnevelo
Intezetbe, ahol a szemimiriumi,
gyakorlati oktatast vegeztuk,
mig a hittudomanyi elmeleti
kepzest a Gal Ferenc Hittudoma
nyi Foiskolan szereztem meg.

- Tlz eve, hogy pappa szentel
tek, melyek voltak f6bb szolgalati
helyeid Gyomaendr6d el6tt?

Igen, 200S-ben Gyulay End
re puspok ur, egyhazmegyenk
akkori vezetoje szentelt pappa.
Ezt kovetoen Bekesszentandra
son voltam kaplan ket evet, majd
2007-2010 kozott plebanos Ujki
gyoson, illetve 2Q1 0-2012 kozott
Makon.

Igen, a pipazas is resze ele
temnek. Ha megtetszett egy
pipa, megvettem, fgy van bose
gesen, de kell is, hisz egy pipat
naponta egyszer hasznalhatsz,
ki kell tisztitani. Egyebkent be
lenottem a pipazasba, hisz gyer
mekkoromban nagy dohany
kerteszet folyt a faluban, sokan
pipaztak, igy kesobb egyszer en
is kiprobaltam.,. Felvetodheta
kerdes, mint plc~banos pipazha
tok-e?Nos, X. Pius papa engede
Iyezte meg 1914-ben...

- Elmondhat6 rolad,az embe
rek visszajelzesei alapjan, hogy is
mert s nepszeru vagy a varosban,
sot volt novendekeid is - tapasztal
tuk - idonkent felkeresnek a varos
ban, ragaszkodnak hozzad. Milyen
erzes nepszerunek lenni, hogy vise
led a nepszeruseget?

Meghivnak civil esemenyek
re, mi is szervezunk itt szertar
tassal egybekotott megemleke
zeseket az emlekmuveknel civil
szervezetekkel, mint pl. most az
1935-os sortuz aldozatai emle
kere... Teny, hogy erzem az em
berek szeretetet, ragaszkoda
sat, Egyre tobben felismernek a
varosban. Multkor egy fifttal par
szolftott meg, s a beszelgetes ve
gen erdeklodott egyhazi eskuvo

- No es a pipa, a pipazas ... hogy
alakult ki naiad, hany pipad van?
vetem kozbe.

- Mint tudjuk, minden sikeres
ember elfoglalt, marad szabadido
hobbyra, mivel telik a stabadid6d,
ha van?

Igen, az ido nem sok; de
igyekszem jol kihasznalni, ami
erre jut. Szakralis neprajz, valla
sos szokasok, nepi vallasossag"
targyi emlekek fotozasa nagyon
erdekel. lIIetve minden fotozas,
egy szep naplemente, szep ,kert,
egy csarda,epliletstb. .
, Emellett meg termeszetesen,

sokat olvasok, s kedvelem a ter-
. meszetet, a kerteszkedest.

Nagyon val,lasos kornyezet
ben, csaladban nottem fel, ahol
a hit, az imadkozas, templomba
jaras termeszetes meghatarozo
ja volt eletlinknek, eletemnek,
ami az akkori Ceausescu era ban
nem volt mindennapi Romani
aban. Tizeves lehettem, amikor
ez a hivatas megerett bennem, s
ereztem, en ezt a klildetest aka
rom teljesiteni. Amikor kozepis
kolaba Temesvarra a Katolikus
Kisszeminariumi Gimnaziumba
mentem, szuleim is meggyo
zodtek, hogy en ezt komolyan
gondoltam, s tudomasul vettek
dontesem, beleegyeztek, jol ke-

Augusztusban /esz h6rom eve,
hogy egy varosi rendezvenyen, az
Eridr6di NephdzbIJCl, ~a/6/koztam egy
fiata/, dinamikus, szimpatikus fia
ta/emberre/,aki mint kideru/t, nem
sokka/ aze/ott kerult v6rosunkba, 5
mive/ eivi/ben volt, r6kerdeztem tar
sasagom tagjait6/, hogy ki 01 Hat az
uj kato/ikus p/ebanos - jott a va/asz.

. Akkor egy rovid kezfogasra, bemu
tatkozasra tellett, az6ta termeszete
sen volt a/ka/mam szamos egyhdzi
es vi/agi rendezvenyeiJ ta/6/kozni,
do/gozni ve/e. Mint ahogy az e/te/t
hdrom evben a v6ros /ak6i is ta/6/
kozhattak ve/e, a temp/omon kivUl
hivata/os rendezvenyeken, unnepse
geken, megem/ekezeseken vagy epp
legut6bb a K611ai Ferenc Nepfoiskola
Szent Anta/ H6zat ismerteto rendez
venyenek e/oad6jakent.

/gen aktiv, igazigyomaendrodive
va/t ezalatt a rovid ido alatt, maresak
azert is, mertJlem esak az endrodi,
hanem a gyomai katolikus egyhaz
kozseget is szolg6lja, vezeti.

M6rcius idus6n beszelgeWnk,
ve/et/enu/ szUletesnapja' utan ne-

. hdny nappal 5 Husvet e/ott par hette/
az endrodi plr~bania sokat mege/t
6don falai kozott. Az el6terben hrres
nagy e/6dok kepei tekintenek Ie rank.

- Bar sokan ismernek, sot sokan
kedvelnek is, hadd mutassuk be az
egyhazti civil oldalat, magat az e,m
bert, ha egyaltalan lehetilyen elku~

lonitest tenni. Mit lehet tudni rolad,
ifjabb eveidrol, hoi szulettel,?

Aradon szlilettem 1980.
marcius 12-en, de szlileimmel
Pecskan eltem. Paraszti csalad·
b61 jottem, bar edesapam az ara
di vagongyarban is dolgozott,
ma mar nyugdijas. Oseim, szu
leim, nagyszlileim ma isPecskan
elnek. Egyetlen fiu vagyok a csa
ladban, de van egy noverem is,
aki ot evveUdosebb, mar 0 is Ma
gyarorszagon el, Szombathelyen
tanito. Gyerekkoromat tehat
Aradon es Pecskan toltottem,
Aradon jartam altalanos iskola
ba. Kozepiskolaba viszont mar
Temesvaron, a "Gerhardinum"
Katolikus Gimnaziumba jartam.

- Hogyan alakult az eleted a ko
zepiskolas eveket kovet6en, egyal
talan mikor alakult ki ben ned, hogy
a papi hivatast valasztod, esetleg
egy peldakep elete kapcsan?



Forras: Csiffary Gabriella: Regi
magyar fLirdovilag

dr. Macsari )uclit

kanal hasznaljak. Az en ujjamon
is volt egy eZlist gy(\ru a melynek
smaragdjara vilagos irassal ra volt
vesve: Szejjah-i Mem Evlia" (vi
lagjar6 Evlia); ezzel a gYl\rlimmei
bementem ebbe a debbag-khanei
fiird6be, s mikor kijottem, a gyll
rlim mely tiszta ezi.istb61 volt, tis~ta

aranyszint vett fel. A mig Ujvar (Er
seklljvar) megh6ditasara mentiink
s l1tana Belgradban telelti.'ll1k, egy
evig gy(\d\mnek szine nem valto
20tt meg.

Eduard Brown angol orvos, aki
az Angol Orvosi Tarsasag megbi
zasab61 jart tanulmany(lton orsza
gllnkban, 1673-ban Londonban
megjelenl munkajaban emlekezik
meg a torok kori fels6-magyaror
szagi banyavarosokr61, azok fiir
d6ir61 es forrasair61. A torok kor
geograflajanak fontos forrasai a
torok kincstari defterek, amelyeket
a mult szazad vegen mar magyar
forditasban is kezbe vehettek az er
dekl6d6k.

magyar "", onra1r1Je egy napja

z6 1660-ban irt beszamol6ja hiteles
es reszletes kepet ad a budai torok
fiird6kr61: "E varosnak g6zfiird6
re sziiksege nines, mert sok hev
vize van ... Nyolc helyen teljes es
tokeletes hevvize van ... Az Acsik
ilidse (nyilt fiird6): Frengisztanb61
es Magyarorszagb61 kocsikon
jonnek ide... Jesil direkli ilidse:
Debbaghane (a mai Racvaros kor
nyeke) kiilvarosban van a Duna
partjan; nyolc boltive folott magas
kerek kupola van, a melynek kerii
lete ketszaz lepes. Nagyon tiszta, s
a vizmedencebe ot fokozatu szeles
lepcsokon kell lemenni. Mindenki
a termetenek megfelelo fokozaton
vesz fiird6t... Nyolc boltiv alatt
nyolc hMeni medence van; tiszta
fiird6s201gak vannak benne... En
nek a vize mersekelt; termeszete
er6s. Kupolajanak negy sarkat desz
kazsindely fedi. Egy zold oszlopa
van, ezert nevezik zold oszloposnak
(jesil direkJi). Debbag-khane ilidse:
A yaros teriileten belul 610mtete
jli, diszes fiird6. Vize kenes leven,
szetvagott kennek szagaval biro Az
aranymi\vesek palackokkal visznek
ebb61 a vizb6[ s fenyesitesi ml1n-

Amagyar ember latott egy reklamfilmet hazajarol, es ezert elha: ,r _.
ta, hogy a mai napon csupa olyan dol got vesz a kezebe, amit m2CJ/2r cl',
la[oknak koszbnhet az emberiseg.

ezert neveztek 6ket is keresztesek- Kezdetnek fogott egy go[y6stollat (Biro Laszlo, 1931), fe[irta, hogy
nek.) Ta[a[ekony magyarok, majd egy magnesse[ fe[tette a hut6gepre (Szilard

A torok h6doltsag koraban a Leo 1929), utana bngyujtoval (lrinyi Janos 1836) ragy(ljtott egy ciga·
magyar varosok jellegzetes kepet rettara, kozben CD-t hallgatott, nezegette a hologramos matricat a bori
a dzsamikon, minareteken kivi.il a ton (Gabor Denes, 1947), majd beszedett egy C-vitamint (Szentgyorgyi
fi.ird6k form,lltak. Ki.Honosen Bllda 1931). Eszebe jutott egy baratja, telefonalt egyet a vezetekes telefonjar61
termeszeti adottsagai - a b6vizl\ (Puskas Tivadar 1878). Meg volt egy l<is ideje, ezert jatszott egy kicsit a
hevizi forrasok - kedveztek a fi.ir- komputeren (Neumann Janos 1944), elmelazott, hogy mely rendszert
d6kultura kifejl6desenek, s itt mar hasznalja, vegul a Basic Computer me[[ett dbntcitt (I<emeny Janos 1964),
a XVI. szazadban tobb nagy fur- es Excel tab[azatba rendezte tenniva[oit (Simonyi Karoly 1974). Megne
d6komplexum epult. Az epuletek zett (volna) egy 3D-s filmet, de ezt meg egy 3D-s szemuveggel (Ratai Da
ket fajtaja volt ismeretes: a g6z-es niel201 0) sem tudta megoldani. Akudarc utan feltett egy bakelitlemezt a
termalfiird6k, s ezek j6reszt csak a hagyomanyos lemezjatsz6jara (Gold mark Karoly 1948), es bekapcsolta a
vizellatas es flites mego[dasaban kii- tv-t is (Mihaly Denes, 1919). Larva, hogy eppen New Yorkot mutatjak be,
lonboztek. megbrult, hogy szines tv-je van (Goldmark Karoly, 1948). Nagyon tetszett

A budai Rudas, Rae, Kiraly es neki a varos, els6sorban a Central Park (Asb6th Sandor, 6 keszitette a va
Csaszar fiird6 alapjait kepez6 kora- ros rendezesi tervet is). Meg megnezett egy tudomanyos ti[met az urkuta
beli fiird6k is a torok korban epiil- tasr61, ismet elcsoda[kozott a holdaut6n (Pavlics Ferenc kb. 1960), majd
tek, s olyan jelent6s eredeti reszeik, meg indulas el6tt megprobalta kirakni a Hubik kockat (Rubik Erno 1976).
mint peldaul a kupolas, medences
meleg vizu helyisegek meg rna is Mar semmi nem kotbtte Ie, igy elindult setalni, es mivel a kozeljbv6
mukodnek. A Kiraly (egykori neven ben aut6t kivant vasarolni, aut6kat nezegetett. Ezert magahoz vette au
Kakas kapu) fiird6 1566 utan cpUIt. tomata fenykepezogepet (Mihalyi J6zsef 1938), c1ilemmazott kicsit, hogy
Vizet Eszak-Buda kutjab61 vezettek a regebbi tipus(1 kontaktlencsejet (Dallas Jozsef 1928) vagy lagy anyagu
ide agyagcs6vezeteken keresztiil. kontakt[encsejet (Gyorffy Istvan 1959). hasznalja-e? Az els6 kocsi, ami

A torok fiird6k kiviilr61 voros megtetszett, egy Ford T-mode[ [ volt (Galamb J6zsef 1908,) aztan tala[t
es feher lemezekkel voltak boritva, 'egy dizelmotoros BMW-t (Ansits Ferenc 1983), es megnezett maganak
a kupolakat pedig 610mlemezekkel egy Chevroletet is, amelynek automata sebesseg valtoja volt (Biro Laszlo
fedtek. A bels6 tereket, igy a Kiraly 1932). Meg felmerult egy VW bogar is a specialis dizajnja miatt (Ban'myi
fiird6 kozeps6 kupolas teret is mar- 13Eda, 1925). Ez annyira tetszett neki, hogy ennek meg a karburatorat is
vanylapokkal es fajanszdarabokkal megvizsgalta (Csonka Janos 1893). De hamar rajbtt, hogy marad neki a
raktak ki. bicik[i, hazamenve meg is nezte a pinceben, hogy rend ben van-e, f61eg a

A kulonboz6 utleirasok nagy dinam6ja (Jecllik Anyos 1861), majd amultan nezte a szomszed haz te
lelkesedessel szamolnak be a fUr- tejere leszallo helikoptert (Asb6th Oszkar 1928). Ezt a tenyt azon rnele
d6kr61. Fiird6beli elmenyer61 mesel geben elmese[te Pulitzer dijas (Pulitzer J6zsef 1917) ujsagiro bariitjanak,
1583-ban Wolf Andreas Steinach akivel egy muzeumban talalkozott, ahol eppen bemutattak a fenyateresz
is, aki Lichtenstein csaszari kovet to uvegbeton feltalalasnak fazisait (Losonczi Arcn, 2001) - magat a be
kisereteben erkezett Sztambul fele tont nem tudtak megnezni, mivel annakjogi hercehurcait 13 ev alatt nem
atutaz6ban Magyarorszagra: "A sikeru[t befejezni.
fi.ird6kben nagyszerLien ereztiik
magunkat. Az egyiket nap, mint Mikor vegre hazaert, mar s(itet volt, felkapcsolta, regim6di leven, meg
nap felkeresti.ik; csodaszep, nagy- kriptontbltesG lampajat (Brody Imre 1930), megivott egy pohar sz6dat
szed\ fiird6 ez, mely ontja a terme- (Jedlik Anyos 1940), es mivel megfajdult a feje, keresett egy gyogyszert
szetes, csaknem forr6 asvanyvizet, is, meg is talalta a legut6bb Becsben vasarolt Kalmopyrin (Richter Ge
es berendezese is kitlin6... Otitarsa- deon 1912). Az egesz nap faradozasait kipihenend6 visszatert a bakelit
immal mindig ejnek idejen hasznal- lemezhez, es feltette a Kodaly-m6dszer vivmanyait vilagszerte elterjeszt6
tuk a fUrd6t, mivel nappal ez csak (KodalyZoltan 1929) Psa[mus Hungaricusi\t. (Kiizreadta:Vaszk6/n211)
a torokok rendelkezesere all. Ogy L. _
tudom, hogy Budan meg ket ilyen
fiird6 m(\kodik; az egyikbe - allit6
lag tisztara marvanyb6l epiilt - csak
n6k jarhatnak. A mi fiirdonk voros
marvanyb61 epi.ilt, lent a torok va
rosban, kozel ahhoz a kapuhoz, me
Iyen at Tata, Gy6r es Bees fele visz
az ut .. ."

Bar6 Wratislaw Vencel, a ka
landor cseh ifju, aki II. Rudolf csa
szar koveteihez csat[akozva 1591
ben, tizenot esztendosen, szinten
Sztambul fele utazvan jutott el Bu
dara, a yaros torok kori fiird6ele
ter61 is megemlekezik. "A fi.irdok
- irja - nincsenek messze att61 a
helyt61, ahol haj6ink kikotottek. A
vizi.ik olyan forr6, hogy emberi test
alig allhatja. Gy6gyit6 hatasukat a
torokok igen nagyra becsii1ik, ezert
tisztan tartasukra is nagy gondot
forditanak. ...A medence kerule
te 43 lepes, melysege pedig annyi,
hogy a viz egy kozeptermetu em
bernek nyalzaig er.... Van itt kilenc
kamra is, mindegyikben ket sarga
rez csap a falba er6sitve - ezeken ke
resztiil felvaltva meleg es hideg viz
jut a medencebe.

Evlia Cselebi, a hires torok uta-

A magyarorszagi gyogyflirdozes torteneterol

A fiird6k gy6gyit6 hatasat igen
koran felismertek eleink. Eszter
gomban mar 1000 kori.i1 is letezett
egy leprasokat befogad6 gy6gyhely,
kicsivel kes6bb k6rhaz is. Ht, Eszter
gomban alakult meg aztan els6 is
mert fels6bb szintLi orvosi iskolank
is, egy kaptalani iskola. A fejedelmi
es kiralyi szekvaros g)'6g)'itasban
jatszott kimagas16 szerepe magya
razhatja, hogy 1180 koriil itt hasz
nositottak el6szor intezmenyesen
a hevizes t6 vizet es meleget (a mai
fLird6telep eI6djet), melyet eg)' ok
level tanusaga szerint 111. Bela els6
nejc, Chatillon Anna antiochiai her
cegn6 ajandeko2Ott az odatelepiilt
kereszteseknek. A keresztes lovagok
itt nyitottak meg az orszag els6 nyil
vanos fiird6jet, mely mellett ispo
talyt is epitettek. De ugyanok tartot
tak fenn es m(\kodtettek Felhevizen
a mai f6varosunk els6 nyilvanos
kozfiird6jet is.

A hazankban leteleped6 els6
szerzetesrend, a benees rend tagjai
is foglalkoztak gy6gyitassal. Szent
Istvan kiraly egyik, lOIS-ben kelt
oklevcleb61 tlldjuk, hog)' az uralko
d6 tiz szolgat kiildott a pecsvaracli
kolostor szamara, a betegek kis2Ol
galasara, hatot pedig azert, hogy a
h'I!'d6k m(\kodteteseben segitsenek
a baratoknak. A kolostorok k6rh3
zait altalaban forrasok kozeleben
alapitottak, hiszen abban a korban a
legfontosabb gy6gyszerek a gy6gy
novenyek voltak, de a kllralasban
nem volt elhanyagolhat6 szerepe a
gy6gyit6 erejLi, nagy mcnnyiseg(j
asvanyi s6t oldott formaban tartal
maz6 forrasvizeknek sem. A Kar
pat-medence pedig, mint tudjl1k,
mindig is hires volt h6-es egyeb for
rasair61, felvideki es erdelyi gy6gy
vizeir61.

II. Andras eg)' 1211-b61 szar
maz6 oklcveleben is talalunk uta
last a budai meleg viz(\ forrasokra.
Az els6 blldai k6r-es szegenyhazat,
mel)' a kozepkor vegeig mLikodott,
a kiraly fia IV. Bela 1235 utan epit
tette noverenek, thiiringiai Szent
Erzsebetnek a tiszteletere. A kora
beli forrasok szerint a nagymeretLi
ispotalyban gy6gyitottak a "Szent
Antal ti'Ize" -kent ismert lobos
b6rb~t is, az ugynevezett "ignis
sacer' -t, melyre a gyogyvizek va
16ban gy6gyit6 hatassal lehettek. A
hires Szent Erzsebet ispotaly, mely
a keresztesek gondozasaban volt a
XIII. szazadban, feltetelezhet6en a
mai Rudas fiird6 kozeleben allt.

Olah Mikl6s Hungariajaban
megemliti a betegapolassal fog
lalkoz6 Szent Lelek Lovagrend is
potalyat, mely a mai Lukacs fLird6
kornyeken allhatott. Ta\5jai szamara
a Szentlelek-rend f6nol<e, Artolfl1s
nag)'mester emelt 1330-ban ispo
talyt es fLird6t. Bl1danak ez volt
id6rendben a masodik, es egyben
legnagyobb k6rh,\za. (A Szentlelek
rendet Montpellier-ben alapitottak
a XlI. szazad vegen. A XlII. szazad
ban agoston-johannita - ispotalyos
- regula alapjan atszervezodtek,
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Az Endrodi Csendorsortuz 80. evfordul6ja

End~6d tMenelmenek ma is ·tiszta
zatlan tragikus esemenye 80 €lwei ez
el6tt, 1935. marcius 20-an tMent.

A korabeli valasztasok felkavartak
Magyarorszagot, a kulbnfele partok
kepvisel6i kortes beszedekkel buzdftot
tak valaszt6ikat. A hatalmas szegeny
neptomegek a jobb vilag remenyeben
hallaHak hangjukat es erdekl6dve, lel
kesedve alltak az 6ket kepvisel6 partok
jelbltjei melle. Endr6dbn 1935. marcius
20-ara hirdettek meg a Kisgazdapart
jeloltjenek Andahazy-Kasnya Belanak
valasztasi beszedet. A kormanyparti
korrupci6 es az 6ket kiszolgal6 helyi
vezetes nem tudta megakadalyozni a
beszed megtartasat, csak olyan hely
zeteket teremtettek, melyek akadalyoz
tak a rendezvenyek nyugodt szerve
zeset. Andahazy, szinte egy id6pontra
kapta meg" az engedelyt a beszede
megtartasara tobb telepulesen. Persze
varhat6 volt, hogy nem tud id6re odaer
ni mindenhova a kepvisel6Jelblt. End
r6don, a piacteren tobb mint ezer f6s
tbmeg gyult 6ssze es nyugodtan vartak
a kisgazdapart kepvisel6jeloltjet. A je
lolt mar uton volt, de az el6frt id6pont
utan 15-20 perccel erkezett meg; es a
gyomai el6jar6sag nem engedelyezte
a beszed megtal1asat. A t6rtenetet ed
dig a pontig minden korabeli hfrforras
es visszaemlekez6 hasonl6an mondja
el. A jelblt surgbnyozott a miniszteri
engedelyert, a tomeg pedig egyre tU
relmetlenebbul varta Andahazy lelkesf
to beszedet. A kbzseg vezetese es a
gyomai el6jar6sag elrendelte a tbmeg
feloszlatasat, a rendezveny beszunte
teset. Es ekkor eldbrdultek a fegyve
rek. Hat ember holtan esett ossze, egy
a korhazban halt meg. Sebesultek a
fbldon es a megremult t6meg meneku
lese.

Endr6d tOrtenelmenek egyik legvi
tatottabb esemenyer61 nehany sajt6
kozlemenyt es tanulmanyreszletet k6z
IUnk, melyek jol szirnbolizaljak, hogy
a kul6nfele hatalmi csoportok mil<ent
pr6baltak a tragediat a sajat ideologia
jUk meger6sftesere felhasznalni,

lVlasnap a Harmas-Korbs helyi lap
egesz oldalas vezercikkben szamolt be
az esemenyr61: Magyar ver folyt End
r6dbn cfmmel.

"Megrend(to szornyO esemenynek
volt sz(nhelye az endrodi piacter. A
vegletekig felizgatott tOmeg nem res
pektalta a csendori karhatalmat, s ami
kor legnagyobb reszt eret/en suhancok
gunyol6dasa, szidalmazasa es fenye
geto, magatartasara eldordillt a csend
orseg fegyvere, 4 ferti, 2 csaladanya
elettelenDI hevert a par pillanat alatt
sz¢tfut6 tOmeg korabbi helyen. A 9 se
besUlt kozill egy a k6rhazba szal/(tas
alatt meghalt. "(Harmas-Koros, 1935.
marcius 22. szam)

A Gyomai Ujsag masnap ugyan
csak vezercikkeben szamolt be az ese
menyr61:

Tamadjak a csend6roket: Sortuz
"Kozben Gyomar61 ket lovas csend

or erkezett eros(tesDI, kik a kovestJton
a DombszoghOz akartak a tOmeg ko
zott menni, de egyesek megfogtak a
lovak kantarat, sot az egyik lovon ve
gig is vagtak, mire a ket lovas csend
or kivette revolveret, de azt nem volt
kenytelen hasznalni, (gy is at tudott
jutni a parancsolt helyre, honnan visz
szafordulva, most mar kivont karddal
kezdtek az uton al/6 tomeget oszlatni,
mIg a kozseghaza elott al/6 csendorok
szinten megkezdtek volna a tomeg
oszlatasat, de a tOmeg is a csendorok
fele nyomult es Farag6 Matyas torzsor
mester fegyveret megfogtak, mire 6 azt
elsDtOtte. Az elsa loves utan meg gyors
egymasutanban meg vagy het loves
hangzott el, erre a tOmeg hanyatt-hom
10k menekDlt csak Kasnya kepvisel6
jelolt tJr alit tovabbra is az aut6ja mel
lett, a vastag szivarral a szajaban es
gtJnyosan mosolygott. "(Gyomai Ujsag,
1935. marcius 22-ei szam)

Az Endr6di Csend6rsortuz emlek
muvenek megepftese es a szomoru
esemeny 40. evfordul6jara tOrtene
szekb61 es politikusokb61 all6 bizott
sagot hoztak letre es tudomanyos ta
nacskozast rendeztek Endr6don. A
tanacskozas el6adasait k6nyv alakban
is megjelentettek, Ebb61 a k6tetb61
szarmazik a kbvetkez6 idezet

"Miutan a kisgazda kepvisel6
jelolt negyed orat kesett, Bakos
Jozseftiszteletbeli f6szolgab(r6, mint
kirendelt hat6sagi biztos betiltottaa va
lasztasi gyOlest. Csakhogy amikor mar
megerkezett Andahazy-Kasnya,a ha
t6sagi biztos meg akkor is fenntartotta
utas(tasat. Andahazy-Kasnya ezutan
a Betugyminiszteriumb61 telefonon
(garetet kapottsarelme orvoslasara.
Ezart kerte a tOmeget, varja meg az
alispanhozkUldott betugyminiszteriumi
utas(tast. A csend6rok, kiegeszDlve
aGyomar61 kUldott ket lavas es ket ke
rakparos csendorrel, felkorbefogtak a
piacteret. A gyorsan dordUlo sorWzek
Farkasinszki Lajos kosarfono, Gel/ai
Istvan foldmunk8.s, Meszaros Gyula
cipeszmester, Pribovszkilstvan, Gyu
ricza Balintne as Polanyi J6zsefne
eletet azonnalkioltottak. 9. D. Kovacs
Lajos gyomai napszamos roviddel a
sortOz utan, R06 Gasparne pedig tObb
mint ket h6nappal kesobb, mar a gyulai
k6rhazbanhalt bele serDleseibe." (PO
loskei Ferenc: Endrod 1935. A Medosz
Tortenelmi Emlekbizottsaga. Endrodi
CsendorsortOz 1935. In: Orban Sandor
es Szakacs Kalm(m (szerk.) Budapest,
1975. 19.0.)

Az objektivitashoz idezzunk egy
szemtanu visszaemlekezeseb61:

"Ott aI/tam Andahazy-Kasnya kep
viselo jel61t aut6janak els6 sarvedojere
tamaszkodva as vartuk az engedelyt. A
csendorok a kozsegMza falanal a go
dor egyik aidalan, a tomeg vetuk szem
ben, A csendorok puskajukat stJlyba
helyezve tartottak es az egyik csendor
puskaja elsUlt, (Papp Zsigmond onelet
rajzi (rasa (kezirat)

Sajnos ma sem tudjuk pontosan
mi valtotta ki a verengzest, de azt saj
nos igen, hogy a tragediaban meg halt
emberek utan megt6rt csaladok, ar
Yak, egy eletre megnyomoritott sorsok
maradtak. Emlekezzunk tisztelettel a
sortuzben meghalt emberekre es ne
hagyjuk, hogy meg egyszer barmilyen
politikai iranyzat. part, hatalmi csoport
a sajat erdekeik er6sftese miatt kisaja
tftsa a martfrokra vale emlekezest.
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Voros Vince tortenelmi jegyzete I.
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Voros Vince levelet es torteneti attekin
tes jel/egO "jegyzeteit" a parasztsag szerve
zeteir61 azert szeretnem kozkezre bocsaj
tani - minden kommentar nelkOi -, mert a
gyomai paraszttarsadalomra is meghataro
zo tortenelmi hatasa volt ezen elazmenyek
nek.

Voros Vince 1911-ben szOletett
Kisbicserden, Bakonyara nasO/t, itt elte Ie
eletet. A parasztmozgalmakban a Kisgaz
dapartban szamos vezeto tisztseget viselt,
iro, ujsagiro, 1988. Fkgp elnoke, 1990-1994
kozott az orszaggyOtes alelnoke, 2001-ben
megralt.

Vj Aurora - 1973-1989 kozott. Tandi
Lajos: "Az ocean kozeleben" 1978.
1.,sz. Bekes m. kulturalis folyoirat..

Kis Vjsag - a Kisgazdapart lapja, Vj
Barazda - Parasztszovetseg lapja

Szabad szo - Nemzeti Parasztpart lapja

Dr. Fut6 Zoltanne reszere
GYOMA
Rak6czi ut 16.

Igen Tisztelt Asszonyom l

Talan elso meglepetesembol .. meg
fel sem ocs~dtam, abb61, hogy az On aJ
tal kuldott "Uj Aur6ra" foly6iratot es az "Uj
Barazda" 1928. szeptember 16-i lapreszet
megkaptam, maris egy masik nagyszerO
amulatba estem, amikor elolvastam a foly6
iratban megjelent tanulmanyt, vagy ahogy
aszerz.a irja; "ad6ssagtorlesztesi kiserlet",
es az "Uj barazda" cikket az Orszagos Kez
mOvesipari Tarlatr61.

Hetven eves vagyok, ebben a korban
mar ritkan forr6sodik fel az ember lelke, de
most az tortent velem. Tobbfele okb61. Per
sze, elsasorban Papp Zsigmond nagyszerO
tehetsege, kepessege robbantott, hisz amit
o "alkotott", az egymagaban csodalatos, s
megerdemli, sot, szuksegszerOnek tartom,
hogy a mOveszet oly magaslatan mutassak
be az ut6doknak, ahonnan fenye messze
tud vilagitani, hogy lassak, s ha meglattak,
hatolhasson be a lelkek melyebe. Legyen
uzenet ebben a furcsan boml6 vilagban: a
korszerO mOveszetet es a nepiseget nem
lehet elvalasztani, nem szabd elvalasz
tani, mert minden megujulas ebbal az asi
erobol fakad. Magyarsagunk eleteben a
parasztsag egy kulonleges, egyedlllall6
jelentosegO reteget alkotott, mely egyetlen
mas nepretegunkben nem talalhat6 meg: a
sajat maga elszigeteltsegeben olyan szel
lemiseget, kulturat hozot! letre, mely nem
zeti kinccse valt, s Eur6paban ily gazdagon
es nemzeti eletelixirjenek fontossagaban
egetlen mas orszagban nem talalhat6 meg.
S Papp Zsigmond ennek a magyar szelle
miseget teremto nepi mOveszeknek egyik
kiemelkedo jelentosegO tagja volt. S ha azt
mondom es mondjak sokan, hogy Papp
Zsigmond hatrahagyott es csaladja altai 
ahogy olvasom - faleg lanya altai megorzott
alkotasai melt6 nyilvanossagot kapjanak,
akkor nemcsak egyszerO tiszteletet feje
zunk ki az 0 kepessegei irant, hanem tor
tenelmi cselekvest, a legsurgosebb idoben,

amikor a magyarsagunkat megtart6 ero, a
parasztsag, amelybol oly sok csodalatos
nepi mOveszet: nepdal, faragaszat, szines
nyelvi sz6hasznalat, mondatszerkesztes
kelt eletre, eltOnoben van, vagy sirhatnank
felette: el is tOnt. Ma, parasztnepOnk, mint
ilyen, nem letezik. Nemcsak a paraszti falu,
a haz, az udvar, kert, tehat a paraszti porta
alakult at, reszben ipari, reszben mezogaz
dasagi - ipari lak6hellye. de a parasztsagot
osszetart6 lelkiseg, gondolatvilag, eletfor
ma is megszOnt, eltOnt a hatar sajatos dO
lo-neveivel, ero, patak, volgy, hidak, utak,
legelok, kenderfoldek, kenderaztat6 tavak,
hor6k, horgosok, szolohegyek, dombok,
lankak, tersegek, malmok, retek nevei es
meg mi minden. Egybeszantjak a hatart,
nines "Ala-dOlo, Aligvari, SOrOi-, Feherkoi
dOlo", hanem ezeket szamok helyettesitik,
melyeknek nines mondanival6ja, nem roko
na a nepleleknek, mint amazok, melyeket
osapaink-anyaink neveztek igy valami oket
erinto okb61. Ennelfogva az a foldterulet
kotodott hozzajuk. *'papp Zsigmond faraga
sai, melyeket az "Uj Aur6raban" latok, ezt
az eletet fejezik ki. A butor ir6asztalanak
aratast abrazol6 dombormuve remekmu a
szamomra: a negy kaszas (egyik kaszat
elesit, ahogy nalunk Baranyaban mondjak:
kaszajat koszoruli), aztan az aratas asszo
nyi mOveletet bemutat6 negy parasztasz
szony kulonbozo mozzanata: a maroksze
des, a felszedett marok kevebe rakasa, a
buzab61 kotelet keszito, majd a kaszasara
var6 kotelet tart6 asszony, a megkotott
kevek, a tavoli jegenyefas tanya, elethuen
abrazolja a sok veriteket, energiait igenyfo
aratast, mely szazadok, n§gmult idok soran
forrasa volt a lelekbol fakad6 n6tak, jatekok
felbuggyanasanak. A valyogvetok, a pava
eppoly igezok, mint barmely termeszeti
csoda**, pI. Erdelyben az egre toro Oltar
ko, vagy a monumentalis sziklak kozott
huz6d6 Bekas-szoros es a benne csilinge
10 kristalytiszta patak. Aztan, Asszonyom,
elemi erovel tolult fel bennem az emlekek
sokasaga. A negyvenes evek elejen vagy
a "Kalaszos mozgalom", vagy a "Paraszt
szovetseg" reven jartam Gyoman. Errol ira
som is jl?lent meg egy lapban - lehet, hogy
a "Kis Ujsagban" -, melyet sok papirjaim
kozott majd egy alkalommal biztosan meg
ta/alok, es akkor, lehetseges, talalkoztam
Papp Zsigmonddal is, mert az orgonakeszi
tes emleke innen szarmazik, csak az ido,
es ebben a harom-negy evtizedes idoben
belesOrus6dott nehez sorsom halvanyi
totta meg az emlekezest, azert jegyeztem
fel Racz Lajos baratomnak irt, s mar lezart
levelem boritekjanak hatoldalara azt a ne
hany sz6t, irna meg, ki is keszitette a gyo
mai reformatus templom hires orgonajat.
E sorok elkesziteseig Lajos baratom me~

nem irt (nem bantom, hiszen a aO-at veri,
es latasa erosen gyengul), ezert volt meg
lepetes az On kuldemenye, Asszonyom,
mely abb61 a nehany sz6val feltett keresbol
ered, melyet Lajos baratom boritekjara je
gyeztem tel. Ki sem fejezhetem, mennyire
orulol< szives szandekanak, csak egyszeru
sz6immal mondok erte meleg koszonetet.
Nem tudom, lanya-e On Papp Zsigmond-

nak, vagy egyeb rokoni kapcsolat fOzi a
Csaladhoz***, de mivel eleget tett keresem
nek, aldja meg Me az Isten! S l1em hallgat
hatom el, maga a foly6irat, az "Uj Aur6ra" is
hatassal volt ram, mert ebben a szamban
tobb ismerosre bukkantam, akinek a nem
zedekehez tartozom. S nern is akarmilyen
nevekre: Szab6 Pal, Veres Peter, Darvas
J6zsef, Sinka Istvan, Hegyesi Janos, mind
szemelyes ismeroseim. Es Szucs Sandor a
Sarret neprajztud6sa. Szab6 Pal hozzam
[rta leveleit a Parasztszovetsegbe, mikor
a negyvenes evekben a "Szabad Sz6"-t61
hazakerult Biharugrara. S Kovacs Belaval
eppen akkor jartunk nala Ugran, amikor
edesanyjat temettek..

Veres Peter utmutatast adott nekem, a
fiatal baranyai parasztembernek, merre es
hogyan? Levelei maig megvannak Egyik
fClzetet igy dedikalta: "Voros Vincenek, az
egykes Baranya fianak, hogy nines mas
megoldas". Qarvas J6zsef, a "Szabad Sz6"
nal, a "Kis Ujsag"-nal alit mellettem. Tobb
eloadasara elkisertem, konyveit szeretettel
ajanlotta nekem. Sinka Istvannak kedves
baratsagban voltam, bar au alacsonyra, en
magasra nottem, kedves humorral "bara
nyai piszkafanak" nevezett, asztaltarsasa
gahoz tartoztam (Veres Peter is alacsony
novesu ember volt es elso szemelyes ta
lalkozasunkkor meglepetessel mondta:
"Vince, nem ilyennek kepzeltelek el, mar
mint alakra"). Sinkaval, Veres Peterrel is
megszerettuk egymast. Hegyesi Janos,
a szegenyseg, a paraszti munkasnyomor
enekese-koltoje mindmaig j6baratsagban
van velem. DebrecenbE!n egyutt voltunk az
Ideiglenes NemzetgyUles ulesein 0 szono
kolt, en jegyzoi teendoket vegeztem.

SzOcs Sandort szemelyesen nem is
mertem. Konyveit olvastam, a tud6s so
kat tett Sarret vilaganak megismertetese
ert, s nagyon orulok, hogy ket konyvet a
biharnagybajomi tanacselnok kozremOko
desevel tavaly dedikalta nekem es elkuld
te szuletesnapjara megjelent uj konyvecs
kejet. Ez a gazdag. szellemi korszak jelent
meg elottem az "Uj Aur6ra" 1978. evi 1.
szamanak olvasasaval, tehat melyerzelmO,
gazdag emlekO hullam Me lelkemet.

S a fenti sorba teszem Papp Zsigmond
emlekezetet is, 0 mellejuk, a nep kincsei
melle, s igen orOlnek, ha irasom elokeru
lesevel kiderOlne, szemelyesen ismero
sok voltunk. Ezr a levelemet. tiszteletelT
megbecsulesem jeleul gondolatban odel
helyeztem nepmOveszeti hagyateka ele
koszontesul es igazolasul. amit tett, nenl
puszta onmaga kedvtelesere tette. hanel I

a magyar nep szamara uzenetk' nl hagytd
mely fontos ma es mindenkGrr;n On irani
is oszinte becsulessel vagyof /·"si'JmY(!11
szives koszontessel:

* Peldakent Baranya /I),:C)yc/ fu!r}(ojzl
helynevek

** Papp Zsigmond festl u!lIyel
**k Or. FUl6 Zoltanne "LOI [Japp Ilona

(P Zsigmo(Jr/ lecinya)

K6zreadja' Cs, SZ(Jb6 Is/vnn
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" eke! beke rna ~"
Magyar irok, k6ltak es ilZ elsa vilaghaboru

2015. aprilis

viruljunk ki uim!
egyik resz a munkora,
mosik temetesre
adjon Isten bart, buzot,
gort ufeledesre!
obeke! beke!
legyen beke mor!
legyen vege mor!
Aki hulolt, megbocsot,
ragyog az eg sotra,
Testverek, ho tulleszunk,
sohse nezunk holro!
\{i a bunos, ne kerdjuk,
ultessunk viragot,
szeressuk es megertsuk
az egesz vilagot:
egyik resz a munkora,
m6sik temetesre:
adjon Isien bart, buz6t,
bart a feledesre!
(1916)

GYONI GiZA: Csak egy ejszakara...
Csak egy ejszakara kiildjetek el6ket;
A partoskod6kat, a vitezked6ket.

Csak egy ejszakara:
Akik fent hirdetik, hogy - mi nem felejti.ink,
Mikol' a halatgep muzsikal feletti.ink;
Mikol' Iathatatlan magja kel a kodnek,
S gyilkos 6Iom-feeskel( szanaszet ropkodnek,

Csak egy ejszakara ki.ildjetek el 6ket;
Gerendatoreskor szatka-keres6ket.

Csak egy ejszakara:
Mikol' siketit6n b6a ni kezd a granat
S llgy oyog a veres ¥old, mintha gyomrat vagnak,
RoEban6 goly6nak mikor fenye tamad
S veres vize kicsap a yen Visztlllanak.

Csak egy ejszakara kiildjetek el 6ket.
Az llzsoragarast fogukhoz ver6ket.

Csak e~y ejszakara: .
Mikol' granat-vlllldn izz6 kozepen
Ugy forog a ferfi, mint a falevel;
S mire fofdre omlik, 6 iszonyu omlas, 
Szep piros vitezb61 csak Fekete csontvaz.

Csak egy ejszakara ki.'ddjetek el 6ket:
A hitetleneket s az Lizerked6ket.

Csak egy ejszakara:
Mikol' a pokolnak ego torka tam!,
S vel' esurog a foldon, Vel' csmog a far61
Mikol' a ronsy sator nyoszorog a szelben
S halo honved sohajt: fiam ... telesegem.,.

Csak e~y ejszakara kLildjetek el oket:
Hosszu csahos nyelvvel hazaszeret6ket.

Csak egy ejszakara:
Vakito csdJagnak mikor tamad fenye,
Lassak meg arcuk a San-folyo tiikrebe,
Amikor magyar vert g6z01ve hompolyget,
Hogy sirva sikoltsak: lstenem, ne tObbet.

Kiildjetek el oket esak egy ejszakara,
Hogy emlekezzenek az anyjuk kinjara.

Csak egy ejszakara:
Hogy bujnanak ossze megremi.ilve, fazva;
Hogy fetrengne mind-mind, ho~y meakuJpazna;
Hogy tepne az inget, hogy verne a mellet,
Hogy kialtna b6gve: Krisztusom, mi kelJ meg!

I~risztusom, mi kell meg! Wreim, mit adjak
Arjaert a vernek, csak en megmaradjak!

Hogy eskiidne mil1d-mind~

S hitetlen gogjeben, akit sosem ismert,
Hogy hivna a Krisztust, hogy hivna az Istent:
Magyar verem ellen soha-soha tabbet!
- Csak egy ejszakara kiildjetek el oket.

(Przemysl, 1914. november)

tekintetetolojul a szo,
keznyomosa szolgasog,
hanern azt, aki lesz, akorki,
ki eloszor mondjo ki azt 0 szot,
ki elosziir el meri mondani,
kioltani, botor, bator,
azt a varozsszot, szozezerek
vorta lelekzetado szent
embermegvolto, visszaado,
nemzetmegmenlo, kapunyito,
szabadito droga szot,
hogy eleg! hogy eleg! eleg volt!
hogy belie! beke!
beke! beke m{lr!
Legyen vege mor!
Aki alszik, oludjon,
old el az eljen,
a szegeny hos pihenjen,
szegeny nep remeljen.
Szoljonak a harongok,
szoljon alleluiia!
mire jon uj mordus,

meg nem alvadt fUrge vert:
s ha ajkom rongy\'o szetszakad, akkor is
ez inni vola sos verizu szelben,
a felleg alatt,
sodrobon a szornyu Malomnak,
mely tronokat 01'01, nemzeteket,
szazados koriCitokot
roppantva tor szet, erczabolot,
multak acel hiteit,
s lelekkel 0 testet, duplu halol
vercafotCivo
morzsolvo a szuz Hold arcobo kopi
s egy nemzedilket egy kerek
forgosa lejorat:
.en megsem a gepet enekelem
morciusbo, most mikor
ci levegon, a SZE\I erejen
erzeni nedves izet
verunk nedvenek, drago magyar
ver italonak:
nekem mikor ittom esos levegof,
kisebzett szojam us aszak
most fojnak eszojnak:
de ha szetszakad cljkam, okkor is,
magyur dul morcius evodon,
~zelnek tor a veres enek!
En nem a gyoztest enekelem,
nem 0 nep-gepet, 0 vok host,
kinek minden lepese halol,

Sha kiszakad ajkam, akkor is,
evad, vad morcius evadon,
izgatva bel lui az izgatott
fokkal, a hard mordusi
inni vola
sos, verizu szehol reszegen,
afelleg alatt,
sodroban a szornyu malomnalc
ha szetszakad ajliam, akkor is,
ha verbe lobbad 0 dallol es
magam sem hallva a nagy Malam
zugoson ot, dalomnok izet
a liinnok izen
tudnom csok erzeni, akkor is
- mennyi aver! . .
szakadjon a veres enek!
Van most dicsernihOsoket, Istenem!
van oriusok yak diadolmait
zengeni, gepeket, udoz
munkura hulni borogatott
agyuk izzo torkait:
de nem gyozelmi enek az enekcm,
erctolpaii 0 tipro diadalnak
nem lisztelem en,
sem az iinkeny pokoli malmo!:
mert rejtek elet szaz szele, morcius
hiss verizgalrna nern tliri gephaluh
zengeni, malmokal; inkabb
szerelmet, embert, eleteket,

"A vilaghilborl/ nem termett magyar TLirtaioszokat*, akik esatilba enekeljek
a halalra szilnt ezredeket. Az ok kezenfekvo: a magyar meghareolta a hareM,
beesLiletbol es lojaiitasb6L de nem gyUlolte ellensegeit, es nem erezte a magyar
celt a nepek szornyu osszezavarodasilban. Hareolt, de nem magasztalta a har
cot, mint ahogy az ember szivesebben hallgat keseru kotelessegeirol.

A nemzedek nagy koltOi a haborura a beke vilgyilnak illland6 meglrjllit
hirdetesevel reagaltak, viselve erie, mint Babits Mihaly, a hivata/os Lildoztetes
6dillmilt. A legsoteiebb, legtragikllsabb hang Adye volt, aki profetikus tilvol
ba-hallasaval erezte a hilboru ezerszeres zenebonaja mogolt a vegzet kozeledo
lepeseit.

A magyar katonak vitezseget Cjy6ni Cjeza hirdette, Ady hangjiln nevelt
verseiben, melyek a korulzart Przemysl vilrilb61 es orosz hadifogsagb61 erkeztek
haza, romantikus korulmenyek kozott. De Cjy6ni sem a hilborut dicsoitette,
esak szegeny hareosokat, es legerosebb verse, a Csak egy ejszakilra a hareteren
szenvedok rettenetes felkialtasa azok ellen, akik tilvoiL vedett helyeken dicserik
vagy nem dieserik il milsok vere hullasilt, a haldokl6 gladiator atka a nezok
ellen" - irta Szerb Antal a Magyar irodalom torteneteben. (Az a Szerb Antal,
aki maga is egy masik nagy vililgegesben, a masodik vililghilborl/ idejen halt
meg, 1945 januarjaban a balfi munkataborban,)

A nagy hilborura emlekezik a Peton lredalmi Ml/zeum is, amikor "A ma
radni szegyen, veszni borzalom"- magyar ir6k az e1so vililghaborlrban cfmu
kiallitasara hivja li\togilt6it.

,,'" a hilborut megelt magyar ir6k es koltok nezopontjab61 es ertelmezese
ben mutatja be az 1914 es '1918 kozotti eveket. A kiMlitils elsosorban a kora
beli irodalmi mlivekbol es szemelyes narrativ forrasokb61 epitkezve az egyeni
tapasztalatok kozvetftesere villialkozik"- ajanljak a kiallitils mega/mod6i.

Ket kolto, ket hilborus muvevel emlekezLink mi is az elsa vililghaboru tra-
gikus idoszal<ilra, ,. Tiirtaiosz (KI: e. 7. suizad) garag kallu, a polilikai eil!gia megteremtoje,
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Yen Arpad: Fogd meg kezet, Uram!

Van-e a vilagon sorsgyotortebb nemzet a magyarnal,
Erre valaszt senki nem tudna, ha mindjart akarna.
E sokat szen\"edett nep meg rna is topreng es kinl6dik,
Amely ol)"an les-z l11aholnap, mint egy szaraz r6zsafa, amely nem bimb6zik

Kene e r6zsafai1ak egy hozzaerto mester, egy hirneves kertesz,
Aki olyan legyen az emberek kozt, mint templomban a lelkesz.

,'Ki hirdeti Istennek paranesait, hirdeti csodait,
De magyarsagunk talan meg nem ert el odaig?

Miert nines meg e'maroknyi nepben, ami lete'zik masban,
Miert kell neki elni elnyomva es megalazottsagban?
Meddig birja huzni a nyakaba szoru16 ig<it,
Miert lett e nemzetbol egy konnyezo anya, mely siratja fiat?

A vilagon vajon hany milJi6 ember szereti a piros-feher-zoldet,
Hanyan ontozik hull6 konnyeikkel a szent anyafOldet?
Hanynak jut eszebe naponta e szent sz6: a Magyarok Istene,
Hatly tudna elmondani azt: szivem boldogsaggal van tele?

Miert nines, ki vigyazzon a tengerben e paranyi esepp viue,
Van-e'olyan ember, aki a nemzeti szinunkbol szebb esokrot fUme.
Van-e meg valakinek szebb, dics6segesebb es esodalatosabb mliltja,
Gondoljunk esak arra, hogy honnan kelt eloszor e szep nemzet lltra.

Annyi vitezt es host, vilaghiru tudost senki sem tart szamon,
Nemzetnek kelliennie annak, aki merne, hogy khllljon.
Eppen ezert segiteni akar Isten az eltuno felben levo magyarsagon,
Legyen az anyaorszagi, hataron kivuli, vagy tul az oeeanon.

Fogd meg kezet, Uram'e kisemmizett, meggyotort nepnek,
Hogy a jovonket altalad lathassuk mindannyian szepnek.
Tanits meg arra, hogy tavolb61 is szoritsuk kezet egymasnak,
Mindaddig, mig az utolso magyarnak valahol egy sirt megasnak.

E/mondta Yen Arpad szekely-magyar testvedink Bekescsaban, 2007.
november IS-an a vasarnapi istentiszte/et Ulan, az Or asztala elOtt, aki a
Kezdivasarhe/y melLetti Torjar6/ erkezett hozzank, Isten aldja meg erte!

Kozreadja: Cs. Szab6 Istvan

Fust Milan: Amagyarokhoz
Oh j61 vigyazz, merl anyad nyelvet bizlak rod a~zazadok

Sazl meg kell vedened. Hallgass ream. Egy lalhalallan langolas .
Teremle meg enagy vilagol sbenned az lobog. Merl neked is van langod:
Szenl enyelv! Sliibb kinesed nines neked! Oly esodas nyelv a magyar.
Revulel fog el, ha ragondolok is.
Ne hagyd hal, hogy elmeriiljiin, visszasullyedjen (] kiidbe, melybol szarmazoll
Enemes-szep alakzal ... Rossz idok fUlollak el felelled,
Megbonloll a leli gond es romlasodal hozla, meglapodlak,
¥egbolygattak hiledel, az eszed megzavarlak, szavak aradalaval elleplek,
Aradas szennyevel borflollak be kerljeld, vad vlzi sziirnyek ellek viragaid, - maid

avad burjanzas
Mindenl ellepett ulana, - oly lermes voll ez alersegeken emberek!
Hogy iisziikke volt minden, aminek sudarra kellene sziiknie: ..

Qe legy tiirelmes, - sz610k hozzad, - vedd a libanon .
Os eedrusal, eharomezereves szuzel, - ra hivalkozom, merl onnan vandorollam

egykor erre.
Tekinlsd 01, -tiirelmes parlajaval hajladoz aszelben, nem jajon!l.
De bo!csen hallgal svar, amig anegyedik nagy evezredben
Kibonlhatja gyumolcset a nagyvilag ele. SIan ez a sorsod ill.
Ki fennyel sotelsegel oszlal, hollal ejl selol emel,
~orulalodra majdan ralekinl. Halld meg szavam!
En prOfetakl61 szarmazom.

Egy magyar-zsid6 ember csod6la/os val/omasa anyanyelvUnkroJ, Is/en aldiameg
erette, 61dott legyen emleke! '

Kozreadja: Cs. SzabO ISTVan
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Az utolso nap
(novella - didkversenyre)

Kellemes, enyhe tavaszi reggel volt. Napfenyben uszott minden,
madarak esieseregtek szerte a fakon. Amezon viragok illatoztak.

Egy tanya udvaran harom gyermek jatszadozott, ket kisfiU es egy
kislany, A legidosebb, Elek olyan hatevesforma gyerek lehetett, oecse,
Ince negyeves volt, a kislany, Irenke pedig csak haromeves, alig volt va
lami fogalmuk az elet nehezsegeirol.

Tavolabb toluk, a csirkek kozott egy eseled tevekenykedett, kukori
camagot sz6rt kozejuk. Ahatan valami feherlett, de tavolr61 nem igazan
volt kiveheto, hogy mi az. Kozelebbrol mar latsz6dott, hogy az bizony
egy kislany batyuba teve. 6 volt Margitka, a legfiatalabb testver, alig tOl
tOtte be elso eletevet. Kerek szemekkel bamulta a esibeket, amint egy
massal viaskodtak a kukorieaszemekert.

Idekint minden a megujulast, az elet szepseget hirdette, de ezek a
csoppsegek el sem tudtak kepzelni, hogy bent a hazban mi tortenik.
Az edesanyjuk fekudt ott bent nagybetegen agyaban. Mellette nagy
mamaja tett-vett, apolta gondosan unokajat. Nem ,egy konnyen atve
szelhet6 betegseg tartotta az agyban ezt a huszoneves edesanyat, nem,
hanem a Wdobaj gyilkos keze szorongatta 6t. Neman fekudt, kimerulve,
esendben tUrte sorsat.

Nagymama egyszer esak megallt es nezte csendben unokajat, akit
o nevelt fel, hiszen arva lett meg kislany koraban. Tudta j61, hogy mi lesz
a vege a dolognak. Ismerte 0 kozelr61 a k6rt. Aferjet is ez vitte el, sot
meg a batyjat is, 'aki egy nagyremenyu fiatal pap volt, telve eleter6vel,
es megis oly hamar elragadta a halal. Akit megkornyekez, annak meg
pecsetelodik a sorsa.

Egy konnyesepp csurrant ki nagymama szemebol. A negy deduno
kaja jutott az eszebe. 6k is arvak lesznek, akar az anyjuk. Az apjuk oda
van a fronton, mar ket eve nem tudnak r61a semmit. Lehet, nem is el. Itt
mar esak a J6isten segfthet.

Ebben a pillanatban elkezdtek ugatni a kutyak, Az asszonyok jottek
haza a templomb61, ugyanis vasarnap volt. Eppen delet harangoztak.

Nagymama kiallt elejuk az utra, es bevarta oketo
- J6jjenek b~ imadkozni,lren haldoklik - mondta nekikhalkan.
Azok sz6 nelkul elindultak utana. Amint mentek fel a gangra, a ha-

rom gyerek majdnem elutotte oket, ugy szaladtak a cseled elol, ugyanis
elcsentek a kendojet. Szegeny leany hatan Margitkaval alig gy6zte utol
erni oket. Vegul azert sikerult. Mire kilihegte magat, a harom rosszesont
mar el is tUnt. Az asszonyok neztek a gyerekek utan.

- Mi lesz vel uk? - kerdeztek magukban.
Amikor beertek, leultek egy I,oeara, Iren melle, aki felejuk fordult.

Halkan, alig hallhat6 hangon udvozolte 6ket~

- Koszonom, hogy bejottetek - suttogta.
- Ugyan, ez termeszetes - valaszolt egyikuk.
(send lett, de alig egy pere mulva meg is tort."Mi atyank, aki a meny

nyekben vagy, szenteltessek meg a te neved..:' - szallt az ima az egbe. Az
asszonyok szomoruan, de fegyelmezetten ultek egymas mellett, meg
sem mozdultak,

Nagymama kiment az udvarra. Amint kiert, azonnal korbevettek a
kiesik. Hivtak, hogy menjen veluk viragot szedni, azonban 6 csak moso
Iyogva megsimogatta az arcukat, ezt valaszolva:

- Nem lehet, edesanyatokkal keillennem.
- Mikor mulik mar el a betegsege? - kerdezte Elek, aki nemikepp mar

felfogta a korulotte levo helyzetet.
- Nem tudom - jott a kurta valasz -, na eredjetek!
- Regina! - sz61t oda a cselednek. - Sz61j a beresnek, hogy fogja be

a lovat, pakolja meg szalmaval a koesit, es alljon be az istall6 meg a haz
koze.

- Ertettem - nyugtazta Regina.
Ebbol tudta, hogy gazd'asszonya szenvedese lassan a vegehez ko

zeledik. Ertette 0, mire kell,a kocsi. Ha meghal, azonnal viszik be a faluba.
Nagymama visszament a szobaba. Mikor beert, latta, hogy Iren sfr. Oda
ment hozza es megfogta a kezet. Iren ranezett. Ezt suttogta:

- Ne hagyja a negy gyereket! Senkijuk sines. Az apjuk, ki tudja, el-e.
Nem marad senkijuk. Ne hagyja a negy gyereket!

- Nem hagyom, megfgerem - nyugtatta nagymama.
Nem sakkal ezutan Regina bevezette a harom gyereket, kezeben

a negyedik. Odavitte oket az anyjukhoz, aki egyenkent megsimogatta
es megcs6kolta oketo Agyerekek atoleltek edesanyjukat. Mar nem volt
szokatlan szamukra, hogy fekszik, megszoktak. Nem tudtak, hogy las
san veget er a szenvedes. Regina ezutan kivezette oket.A koesi mar ott
alit a haz es az istall6 koz6tt.

Egy 6ra'mulva Iren mar a koesin fekudt, csukott szemmel, nema aj
kakkal. A 16 befogva, a beres kezeben gyeplo. Egy kis hint6ban nagy
marna a negy ~yerekkel, elol pedig a kocsis. Amenet megindult. Eiol a
szeker, hatul ~ hint6. Alovak pataja felverte a port, ami a viragillattal teli
leveg6ben tovaszallt. _

Regina alit az ut szelen neman, konnyes szemmel nezte 6ket. Nem
mozdult. Mar eltUntek a lat6hataron, de 0 meg mindig ott alit. Konnybe
labadt a ket szeme...

Hegedus Bence



And n fe~y",

Al'lld a feny ram,
ebl'ed II termellzet
klvlrul a taj
j811 n klkelet.
Madal'ak cslcsereg11ek
bokrokon, fako11,
mUllk n tel
mal' nllgyon vt\rom,
Flll;runrbnn veget er it tel
er8sen fllj II tllVRIlZI szel
II nllpfc!nye meg
nem meleglt.
Minden nappal
a tavasz klJzellt ...
Vagyom II vlragok
lIlatnt,
a tavasz minden
Vlll·t\zsit. ..

Vacsos, 2013./aul'udl· 28,

Csodnlom az ebl'ed8 hWllszt
1\ szemlld tL\lmlben..
Ez nY(IJt nekem vlgaszt
Rzord tellld6ben,
IIlatos mar a leg,
cslp8s meg a l'eggel,
te nylljtasz remenyt
slmogat6 telunteteddel,
kertemben mnr l'Ogyfakadas,
eled II termeszet,
blmb6z6 hWIIllz=varazll
mellsze az enyellzet. "

I/aesds, 20J3,/avnltll' lB,

TIlVIlSZ vall...

Tavasz van, tavasz vanl
Szell8 borzoi, Itt II kll<elet.
FiJ<, bokrok, S Ii rUgyez6 bArka ag
vlclfiman Integet.

Va~~alamb turbcH<olaz agon,
A l'ugyfnklld~\s meglndult fl fakon.
Szepen fUtylll a fekettll'lg6,
hlvja a pal'jat, II ez megnyugtllt61

HaJnnlblln klmllgyek II IIzRbndba·'
cselid vanl ~ nem vagnRk II Ilzllvantbu,::
Felnezek l\ csodalatos egl'e, .. ,
tellhold vilaglt, elvaldt a fenye.

A tavlllIZ a meg(ljulas, s II kezdet,
J6kedv, der(\ mocorog benned I
~lvezed, hogy sokat lehetsz f~ termeszet
terveket sz,t\vogethetsz dmeletben .. ,

A leveg6 JIIatos, Ilndallt6
A lelkcmnek ez megnyugtat6
Csoclalattal n6zem a kCl'tcmet
A flikon, bokrokon a l'ligyeker.

Vacsos, 2010. l1ulrclus 9,

demelten szerzett gyCSzelmet a talan az ellenfelet tulzottan tlsz·
tel6 hazalakkal 5zemben.

2015.03.21. Gyomaendr6dl FC - FUzesgyarmatl SK 0: 7
G,: •••
Iii.: 2: 1 G.: Madar V., Poharelec Cs.

Az elCSz6 hetl vereseget k6vetCSen Itt volt ajavltas lehet6sege
a hazal csapat el6tt. Sajnos azonban az elkepzelt taktlka mar a
masodlk percben felborult, hlszen avendegek g61t szereztek. Ezt
kovet6en a hazalaknak tamadnl kellett a pontszerzes remenye
ben, rgy nagyobb tel' ad6dott az ellenfel tamad61nak, aklk eltek
Is lehet6sseggel es a 20. es 40. percben g611al bUntettek. A fel
Id6 utols6 perceben az ellenfel ved6jet szabalytalansag mlatt a
jatekvezet6 klallftotta, Igy felcsiliant a remeny a masodlk felldel
szepltesre. Sajnos ugy tUnt, a hazal csapat az 0ltoz6ben ragadt,
hlszen a masodlk fellda els6 tlzenot perceben ujabb harom g61t
szerezt.ek a vendegek. Ezzel telJesen szetzilaltak a hazal csapa
tot. SaJnos, Itt meg nem volt vege a gyarmati g61szUretnek, a
felld6 kozepen Jott az utols6, megsemmisft6 hetedlk talalatuk.
A mi,~dke,t felid~t g6l1al, kezda, a n;asodik felidat vegig hatrany
ban Jatszo vendegek telJesen megerdemelten jutottak meg Ilyen
aranyban is a gyazelemhez. A hazai csapat erthetetlen m6don
az emberel6nyben teljesen megzavarodott es szetesett. Nagy
valtozas kell a kovetkez6 merk6zesekre, ha pontokat szeretne
gyujteni akieses elkerulese vegett agyomaendr6di csapat.

FUlop Zoltan

Ik zd6dtitt t V Izi
bd rug6kn'l

Marelus 14-en a nemzetl On·
.~,' nepet megel8z8en elkezd8d8tt

a 2014-201 S. evl labdarugo·
baJnoks~g tavaszl m~l:OnJa. A
harem es fel hOnilpos baJnol<1
SZOrHiJt utan felfokozott erdliJl<·
16dihsel varta a rajtot mlndt:mkl.
A tell plhen8 alatt Igen jliJlent8s
wlltozas k8vetkezett be acsapat
eleteben. Teljesen atalal<ult az
egyesOlet vezet6sege, Vlnl<ovlcs
Attlla szel'l'l~lyeben pedlg uJ el·
n8ke lett a I<lubnak. A csapat
szakmallranyltasaban Is Wrtent
valtozas, a Mez8berenybe ttlvo=
z6 Mazan Zoltan vezet6edz8t
hazon belUlr61 p6tolta az uj

elt1CSkseg az ell<ovetl<ez6 fel evre. A klspadon ket rLltlnos hazal
Jatekos osztozott, Werle Tlbor es rarkaslnszkl Laszlo, mint jate
kos·edz8k.

A keretben Is Jelent6s mozgas zajlott, Wbb jatekos erkezett,
de tavozo Is akadt.

~rkezett: Olle Peter (Mkihl rC), Szilagyi Henrlk (Nagyszenas
SE), r6th Krlsztlan (Nagyszem\s SE), K6kal Kalrm1n (Nagyszenas
SE), Kecskemetl Sandor (Csorvas SK), Pantya Sandor (Mez8b reo
nyl FC),

Tavozott: Mazan ZolUn (vezet8edz8), 1<lszely Marl< Bela (Csar·
daszillichl SZSK), Toldl Akos (Mez8berenyl Fe), Raffael Hendrlk
(Mez6berenyl Fe), SzOes Gabor (MezOberenyl FC), ~rd8sl Gyu
la (Szeghalml Fe), Farkas Janos (Szabadklgy6sl SZSC), Sztank6
Akos (PllIscsaba SE).

A tell fell<esz{lles alatt kemeny munkat vegzett a csapat 11
bajt10ksag I<ezdetelg. A betervezett edZeSmLmkat elvegeztek, a
kedveztl tell es kor11 tavaszl IdCSjaras Is segftett ebben a munka
ban es a tervezett edzOmerl<tlzesel< Is mind megrendezesre kegrUltek. 1- _

Abajnokl rajt l<et hazal merk6zessellndult, az elozetes esely
latolgatas alapjan egyll< sem fgerkezett 1<6nnyOnek, de ett61 ta
Ian azert jobb eredmenyt remelt mlndenkl.

Az eddlg lej,Hszott merk6z€sek eredmenyel:

2015,03.14. Gyomaendr8dl Fe - I<ondorosl TE 0: 4
G,: --
lfi,: 0: 8 G.: ---

Tavaszlas, de klsse huves Id6ben kezd6dott a tavasz els6
hazal bajnokl merkCSzese. A'l. osztilly eddlgl egyetlen veretlen
csapata, a bajnol<eselyes latogatott Gyomaendr6dre a nylt6
fordul6ban. Ennek megfelel6en azonnal tamad61ag lepett fel
a vendegcsapat, de a hazalak az elejen j61 tartottak magukat.
A felld6 30. perceben azonban egy j61 eltalalt szabadrugassal
megszerezte a vezetest a kondorosl csapat. Ezt kovetoen sem
valtozott ajatek kepe. Afelld6 utols6 perceben, mar ahosszabbf
tasban ajatekvezetO bUntetat ftelt a vendegeknek es klclilftotta
a hazalak szabalytalankod6 vedajet. A bUntetat ertekesftettek,
Igy ketg610s elannyel jott a szUnet. A masodlk fellda ugyanugy
kezdadott, mint az elsa fejez6dott be. A vendegek kihasznalva a
hazai ved6k figyelmetlenseget, mar a masodik percben egy fe
jessel megszereztek a harmadik g6ljukat. A merkazest tovabbra
is a vendegek uraltak, es a felid6 kozepen ismet egy fejesg611al
beallltottak a vegeredmenyt. A minden csapatreszeben jobb
Kondoros ket pontrugasb61 es ket fejesb61 szerzett g611al meger-
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es vil6gg6 megyek...
- No, nem addig az, te

v61aszolt Jani b6esi.
- Most szepen meselj el

mindent rendre, de sem
mit ne hagyj ki a t6rtene
tedb61, miert d6nt6ttel Igy
fiam?

J6ska mindent elmon
dott, s azzal z6rta. hogy
minden nap reszeg az
apja es m6r nem bfrja 1'0
v6bb a veszekedest 01'1'
hon, meg egy kiesit el is
pityeredett. ,.

- Egyet se' busulj gyer
mek. gyere, ebedelj ve
lem, mert ures hassal az

ember nem tud j6 d6nteseket hozni, azt6n egyutt kita
16ljuk, hogyan tov6bb.;,

A gyerek megnyugodott, evett Jani b6esi eteleb61'
es kerdezte, hogy segfthetne neki, munk6val megh6161
ni a j6s6g6t.

- Hi6ba - mondta - az ap6m rossz ember, Jani baesi
meg j6 ember, ennyi az egesz, mit szepftsem a dolgot?

- Nem addig van az - v61aszolt nevetve Jani b6tyja
-. ilyen nines, te gyerek, hogy valaki j6 vagy rossz ember.
Mindenkinek van j6 es rossz tUlajdonsaga, de 01'1'61 meg
nem i1yen, vagy olyan. majd megl6tod, hogy elsimftjuk
egyutt a te ugyedet. es az ap6d sem fog haragudnl,
esak ne felj.

J6ska el akarta hinni, hogy ez a j6 ember igazat be
szel. ezert kiesit megnyugodott. Alkonyodni kezdett, mi
kor 6sszepakolta a szersz6mokat Jani b6tyja, es elindul
tak a falu fele. Edesanyja m6r mindenhol kereste J6sk6t.
ketsegbe volt esve, el sem tudta kepzelni, hogy hova
lett, mert megl6tta, hogy az iskolatask6ja otthon van.
Szaladt az iskol6hoz. kerdezgette az oszt6lyt6rsait, akik
azt valaszolt6k, hogy nem volt iskol6ban. A falu f6teren
nezel6d6tt, a piaeon, s k6rnyeken, de senki sem latta.
Elrohant a koesm6hoz, ahol az ura tebI6bolt ... Megker
dezte. hogy nem tudja-e hoi van a fiuk. Az megr6zta a
fejet, hogy nem, azt mondta, hogy majd ad 6 neki, ha
esavarog. Meg esak az kene, h09Y bantsa is, gondolta
az anyja, mikor olyan felenk szegeny.

A nagy aggodalm6ban szaladg61t ide-oda az isme~

r6s6kh6z is. mikor rnegpillantotta a Janit a fi6val. Boldo
gal!. slOladt elejuk.

Olelte, es6kolta a kisfi6t, es k6nnyei k6z6tt kerte,
hogy t6bbe ilyet ne esin6ljon.

Jani b6tyja megnyugtatta a gyereket. hogy elrende
zi az apja sors6t, esak legyen nyugodt, menjen szepen
halO, majd a koesmahoz vette az utj6t.

Megl6tta a gyerek apj6t szomoruan uld6gelni, jOlOn
volt. s elkeseredett.

Jani meghlvta egy italra es leuli' melle, majd elmond
ta neki, hogy a fatelepen munkasokat keresnek, szeret
ne, ha vele menne masnap reggel, de j6lOnul, munk6
ra keszen, mert felveszik dolgozni. nem is rossz berert.

Az ap6nak kikerekedett a szeme, megd6bbenve
h6lalkodoH.

Jani b6' egy felte"telt szabott esak, hogy beszelges
sen a fi6val, magyarazza el neki. hogy miert volt az
ut6bbi idoben olyan mogorva, es tegye rendbe a esa
ladi"eletukei, rnert a gyerek nagyon fel t6Ie ...

o h616son megfgerte, hogy rendbe hoz mindent.
Joska m6snap boldogan ment iskol6ba, nevetgelve

meselte. hogy vilagga ment, de esak a falu hat6r6ig
jui-ott. A t6bbiek krv6nesiskodtak. s azt vette eszre, hogy
mar egy-ket bar6tja is akadt, hfvt6k a t6bbiek foeizni. ..

H6t fgy vegz6d6tt Joska nagy vil6gutaz6sa. megta
nul-ra, hogy nines jo es rossz ember, esak nehez helyze,
tek vannak, de ha a esaladbon szeretet es 6sszetart6s
uralkodik, akkor minden nehezsegen tullehet jutni, mert
a szeretet mindent legy6z ...

Jo ember, rossz ember?
Egyszer egy kis faluesk6ban elt egy derek ember

a esal6dj6val, de sajnos elveszftette a munk6j6t. es a
megelhetesert val6 kuzdelmeben egyre ingerultebb.
goromb6bb lett. Mindenfele munk6t keresett. de nem
sikerult neki tal61ni. A felesege a h6zt6jib61 nemi kis elel
met termelt. de a esal6d megelhetese a ferfi keresete
nelkul bizonytalan volt. A fiuk 10 eves forma legenyke.
egy t6rekeny, felenk fiueska, akii' esufoltak a t6rsal, riad
tan ugrott fel a konyhaasztalt61, ha az apja belepett. Az
persze nem kfmelte:

- fy1i van, te kenyerpusztft6, mit ijedezel?
- En seeemmit - mondta J6ska bizonytalanul.
- Na azert, mert kapsz egy nyaklevest - v61aszolt az

apja.
Szegeny gyerek pr6b61t tanulni, de nem ment, mert

mindent61 felt.
Panaszolta edesanyj6nak, hogy az apja mennyire

megv6ltozott.
Edesanyja pr6b61ta nyugtatni. hogy ez azert van,

mert elkuldtek a munkahelyer61, es most agg6dik a
j6v6juk miatt. Ez a magyar6zat a gyereknek nem volt
eleg, hisz' att61 meg lehetne kedves, rendes, mint re
gen, gondolta.

Ahogy telt-mult az id6, az apa egyre elkeseredet
tebb lett. elkezdett a koesm6ba j6rni, es naphosszat ott
lebzselt. Neha valaki meghfvta egy italra, m6skor meg
valami alkalmi munk6t is kapott, annak a beret azonnal
elitta. Ha hazameni', meg rosszabbul viselkedett. Joska
nem bfrta tov6bb, elhat6rozta. hogy vil6gg6 megy.

Egy szep tavaszi reggel kor6n kelt. kiosont az udvarra
es elindult a falu hat6ra fele ... A f61dmOves Jani b6esi is
ballagott kifele a f6ldekre, hogy megkap6lja a vetest.
Bekes, j6 termeszetO ember volt. mindenkihez, s6t meg
az 6l1atokhoz, n6venyekhez is volt egy-ket j6 szava. A
faluban mindenki kedvelte 01'.

Mikor kiert a f6ldjukre. lepakolta az elem6zsi6t, omit
vitt e~ felnezett az egre, majd fgy sz6lt:

- Udv6z611ek teged, Isten szent teremtmenye, legy
61dott - es keresztet vetett, majd megreggelizett es el
kezdte a munk6t.

A gyerek eppen ott bUjt el, s figyelte, hogy milyen de
rOsen dolgozik Jani b6tyja, nem ideges, neha meg-meg
6111' es kedvesen megsz61ftotta a felh6t. kerdezte t6le,
hogy hov6, s merre tart ... vagy a vadvir6gokat dieser
te, hogy milyen szepek a sZlneik, Elj6tt a delid6 es e16
vette az ebedre hozott etelt, majd elmondott egy im6t
es j6 etv6ggyal falatozni kezdett ... Egyszer esak J6ska
nagyot tUsszentett, amire Jani b6esi felfigyelt. s hangos
sz6val kerdezte:

- Ki van itt, ahol a mad6r sem j6r?
Mivel v61aszt nem kapott, abbahagyta az ebede

lest. fel611t es k6rbenezett. a kezet a szeme ele tartva.
hogya napsug6r ne vakltsa el,

Meg egyszer kerdezte, de meg hangosabban:
- Ki j6r errefele, ahol a madarak is esak ritk6n?
A gyerek felt, de nagyon ehes is volt, Igy nagy felen

ken el6bujt, s esendesen megsz6lalt:
- Csak en vagyok, J6ska.
- No. te Joska, h6t miert bujk6lsz? Gyere esak e16,

nem b6ntalak .. volt a v6lasz.
- Tisztelettel k6sz6nt6m Jani b6esit - mondta a gye

rek --,mivel j61 nevelt lurk6 volt.
- En is k6sz6ntelek fiam. hogy kerulsz ide? - sz61t a

ferfi. .
- Megsz6ktem otthonr61. mert az ap6m rossz ember,
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Aprilis

Hamis tUr6gomb6c

Aludttejet kicsi langon felforralunk, amig kicsap6dik bel61e a tur6. Ekkor bu
zadarat fOzUnk bele, amig jQsuru nem lesz. Hagyjuk a masszat kihulni. Beleke
,!erUnk tojast, keyes cukrot.Gcimb6cokat formalunk bel61e es prezlibe forgatjuk.
Atmelegitve vanilias porcukcirral megsz6rva talaljuk,

Seidl Ambrus

FENVO FORESzARU
deszkak, aSB lapok, lecek, keriteslecek, pall6k,

szeg6lecek, gerendak, lamberia

TOZIFA
bukk, tOlgy, akac, akacfaoszlop

KAPUFA 8T. Gyon;Jaendr6d, II. ker. 467.
.: ',; .06!70:513~95-1Zl ',' ".. '- ., - \-, _. .

, '. .kkondbrosi .uton,':a yasar~er. utah :. '" ,:':

Hazh()z jon a fodrasz!
Szeretettel varom minden kedves rl2gi es uj

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

Igeny szerint hdzhoz is megyek! Hetvegeken is!

Ldtk6czk[ne Erdos Magdojna
GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

Hyelvcanlolyamok
Angol ujrakezdo - 40 ora, 10 het

Alapf~ku nyelyvizsga felkeszito - 60 ora 10 hit
Tnllfolyaml,ezdes apl'ilisball ..Jelenll'ezesi hatnl'hlO: apl'ilis 06.

Oradij: 500 - 850 Ft lelszoml61 fiiggoell.

Sxamjeo ep kezel6 tanlolyam
illdllJ megfeldi:i SZ'\1ll11 jdcllII,ezo eselcll. jcleulkczes: l\prilis 06-ig.

INTER N'yelvstudi6, 5500 Gyomac'ndl'od, Kossn~h Iq8.
inle;·l1ye)\,sludio@<;Jl1nil.roll1; 20/2297022; 20/947-1603

JiCdd, esiilorlok, pelllck 15.00'18.00

{~1>"C~~h.t~~Jf'b~~~~~~~

Kellemes Husveti iinllepet kivanunk !

METAL STOP
KEREKPARES

SZERELVENY UZLET
Kerekpar forgalmaz6 markabolt es szerviz

- Tornad6 elektromos kerekparok,
- gazkesziilekek, kazanok, radiatorok,

csovek, szerelvenyek. • '
hi\t6szekrenyek, fagyaszt61adak, mos6gepek;'
haztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 elektronika,
szegek, csavarok, zarak, lakatok,
fiird6kadak, mosd6k, csaptelepek, moso,.gat6k
Juliust61 kedvezo aron ZARTSZELVENYEK,
TERHAL6K, ESOCSATORNAK is kaphat6k!

GYOMAENDR6D, Bajcsy-Zsilinszky u, 44, Tel.: (66) 386-909
Hitellehetoseg! Minden kerekprir/wz ertekes ajandekot adunk!

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

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfiibb

szempontja a lehetii
legjobb minoseg elerese a legmegfizethetiibb aron!

A felmereslink, ami az irasos arajanlatot
is tartalmazza, teIjesen ingyenes.

PROFILJAINK:

festes, mazohis, tapetazas
homlokzatszigeteles, h6szigetel6 rendszerek

- gipszkarton falak, almennyezetek, el6tetfalak, boltivek
- rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok
- laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
- fiird6k, konyhak burkolasa, k6mL\ves munkak
- tet6terek beepitese, szigeteJese
- nyilaszarok, ajtok, ablakok csw'je
- bontas, sitt elszallitas

vizes falak szigetelese
- hazak kuls6 homlokzatanak szigetelese, szinezese

hidegburkolas (cscmpe, jarolap, marvany, granit lerakasa,
ill. tegla lerakasa)

- melegburkolas (PVC, linoleum, szalagparkctta, laminalt
parketta,
padlosz6nyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)

- allvanyozas, allvanyok berbeadasa (gurulos, homlokzati)

LATKOCZKI LAsZLO. Telefon: 06170/381-4227
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AKIK AZ OROKKEVALOsAC1BA KOLTOZTEK

H{radasunkban csak azokr6! emle!cezunk
meg, akiknek koz!esehez a hozzatartoz6k hozza
jarultak!

BELA ISTVANNE szu!. OLAH JOLAN
szombathelyi, kodbban gyomaendr6di lakos,
76 eves kodbanmarcius 2-an hazatert a Meny
nyei Atyahoz. Temetese marcius 13-an volt
Endr6d6n. Gyaszoljak a csaladtagok, rokonok
es ismer6s6k. Isten 6rk6dj6n pihenese felett.

DINYA VINCE SVD endr6di szarmazasu
verbita szerzetes, aId a k6szegi misszi6s hazban
elt, elete utols6 20 eveben, 86 eves kodban, feb
mar 25-en adta vissza lelket Teremt6jenek. Te
metese marcius 12-en K6szegen volt. Gyaszol
jak a verbita misszi6s szerzetesek es az endr6di
rokonok. Isten adjon 6r6k nyugodalmat neki!
(Kes6bbi lapszamunkban megemlekezunk
r6Ia.)

6zv. FARKAS GELLERTNE UHRIN IREN
ketsopronyi, kodbban hunyai lakos, 86 evesen
marcius 19-en az Egi Hazaba k61t6z6tt. Teme
tese Hunyan volt, marcius27-en. Gyaszolja csa
ladja.

FARKAS IMRENE szu!. TfMAR REGINA
gyomaendr6di lakos, 93 eves koraban, februar
18-an tavozott az 6r6kke val6sagba. GyaslOljak
a csaladtagok, rokonok es ismer6s6k. Isten ad
jon neki 6r6k nyugodalmat.

IVANYI LAJOSNE szUl. HABZDA MARIA
gyomaendr6di lakos, 88 eves koraban, februar
25-en Egyhazunk Szentsegeivel meger6sitve ta
vozott az Or6k hazaba. Gyaszoljak csaladtagjai
szerettei. Isten adjon neki 6r6k nyugodalmat.

SOCZO JOZSEFNE KORI MARIA bekes
csabai, korabban hunyai lakos, eletenek 93. eve
ben az Egi Hazaba k61t6z6tt. Temetese Hunyan
volt, marcius 19-en. Gyaszoljak: fia, menye,
unokai, dedunokaja es a rokonsag.

TfMAR LAJOSNE szU!. TfMAR ILONA
volt gyomaendr6di lakos 86 eves kodban, feb
ruar 3-an, Egyhazunk Szentsegeivel meger6sit
ve tavozott szerettei k6reb6!. Gyaszoljak a csa
ladtagok, rokonok es ismer6s6k. Isten 6rk6dj6n
pihenese felett.

UHRIN BENEDEK budapesti, korabban
gyomaendr6di lakos, 93 eves kor<iban, febru
ar 9-en tavolOtt az 6r6kkeval6sagba. Temetese
marcius 20-an volt Endr6d6n. GyaslOlja fia At
tila, a rokonok es ismer6s6k. Fogadja be lelket
az 6r6k boldogsag. (Kes6bbi lapszamunkban
megemlekeiUnk r6Ia.)

t
Bekesseg hal6 pora~kon,

fogadja be 6ket az Ur
az 6 orszagaba.

. Az Or6k Vilagossag
ragyogjon felettuk!

Az endrodi es a hunyai templomban,
a katolikus szertartas szerint eltemetett
halottakr61 40 eyre visszamenoleg, nev
szerint megemlekeziink hatalozasi evfor
dul6juk napjan.

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

(folytgatas az 5. oldalro/)

Atanul6k tanulmanyi atlaga 4,27 volt.
Ezt kovet6en csak els6 es masodikos gyermekeket tanftottam.
Majd az Endr6di Gy6gypedag6giai Iskola igazgat6ja 5 eyre megbfzott

az ott foly6 munkaval. 1968-ban hazat epftettLink Endr6don a Konyves
Kalman u. 8 sz. alatt. Ferjem halala utan meg 10 evig maradtam benne.
Kortarsad Kurilla Marika es ferje Gellai J6zsef asztalos mester vettek meg.
En Bekescsabara kolWztem a belvarosba egy 48 m2-es lakast kaptam a haz
araert. Innen 4 evig visszajartam meg Endr6dre tanftani.

Babykam! - [rtal Bukva Imren~ Irm.a nenir6!. -: Vele .egy utca?an lak
tunk, nekem megmutatta a sok szep kezlmunkaJat. Tanltottam Fasy Katl
kat, a keresztlanyat es aKatika gyermeket Vaszk6 Zolik?t is:.. ..

2006-ban szfvinfarktust kaptam, majd Szegeden sZlvmutet kovette, de
hala Istennek felgy6gyultam. ..

Babykam! - emlekszel meg az egyutt. toltott evre? Igy:keztu~k

az frasbeli feladatokat elvegezni addig, mig a harmat felszaradt, es

mentUnk a K6r6s-partra a gatoldalba, itt olvastunk,
tanultunk ... Ott tanultuk Pet6fi Sandor: " Itt van az
6sz, itt van ujra"... dmu verset. "Hallgatom a fak le
hu1l6 levelenek lagy neszet ..." (sodas emlekek ezek.
Pedag6giai munkam legnagyobb sikerenek azt tartom,
hogy az 1 napos koraban agyverzest kapott kisfiut Ny.
Mikl6skat megtanftottam az id6k folyaman fmi, olvasni,
szamolni, s mire Budapestre vittek a szulei iskolaerettse
gi vizsgalatra, mindent rend ben talaltak nala. Jelenleg
tizedikes, a Kereskedelmi Iskolaban.

Ha Endr6d6n vagyok, mindig felkeresem Szab6 Zol
tanne Gizike tanft6 nenit, s elbeszelgetUnk a regi szep
id6kr61.

Szoktam meglatogatni volt tanftvanyaimat, azok szu
leit, t6bbsz6r kimegyek a Varosba is nezel6dni. Bekescsa
ban is keresem az endr6diek tarsasagat.

Megkezdtem egy olyan els6s tankonyv frasat, amely
b61 megtanulhatnak majd a dedunokaim olvasni, ha mar
en nem leszek. A beWhfv6 kepeket mar elkeszftettem. Ez
ev junius utols6 szombatjan a hatvanadik erettsegi talal
koz6nkra szeretnek elmenni Hajduboszormenybe. Tavaly

az 59. talalkoz6n ott voltam, sajnos az otvenharom osztalytarsb61 mar csak
heten vettunk reszt.

2016-ban - ha elek - gyemant diplomat kapok a Debreceni Kettomyu
reformatus tomplomban, mert a Hajduboszormenyi Tanit6kepz6 jogut6d
ja a Debreceni Kolcsey Ferenc Reformatus Tanft6kepz6 lett. Ehelyen vet
tem at 9 eve az aranydiplomamat is.

Babykam - sajnos mar csak igy tudok fmi - ilyen csunyan ... Sok min-
den ert az eletben. Nem szoktam fmi, mert mar ezt nem tartom frasnak ...

Sok szeretettel cs6kollak! Udvozlom a ferjed, Gyermekeidet.
Remelem, talalkozunk meg. Tisztelettel: Maria neni
Bekescsaba, 2015. marc. 5.

Eddig a level, remelem, hogy sok kedves regi osztalytarsam magara ismer
a level ill. a foto lattan es oromet leli e nosztalgikus elmult tobb mint rei ev
szazadban. Endrod bolcso, aminek emleke orokre bevesodott az eletiinkbe es
mindig jo ra visszaemlekezni.

Koszonettel es tisztelettel: Benke Maria (Torok Baba)
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Mondamond6 Verseny

A Nemzeti Muvel6desi Intezet Bekes Megyei Irodaja es a Kb
rbs-Videk Dramapedag6giaja Alapftvany kbzbsen hirdette meg
a Megyei Mese- es Mondamond6 Versenyt, amelyre 2015. feb
ruar 26-an kerult SOl' Mez6kovacshazan. A tal.alkoz6 celja, hogy
a tersegben fellelhet6 monda- es mesevilagot minel~zelesebb
korben megismertessek az erdekl6d6kkel. A versenyetiamegye
1] altalanos iskolajab61, neg~' korcsoportban, kbzel btven diak
merettette meg magat. A Kis Balint Altalanos Iskolat az 5-6. osz
talyosok versenyeben ket tanul6 kepviselte. Vincze Levente 6: b
es Csalah Kata 5. c osztalyos tanul6. Kata dicseretben es oklevel
ben reszesUit. Felkeszit6 tanara: Hunya Jolan. Levente pedig els6
helyezett lett. Felkeszft6je: Gordos Zsuzsa. Gratulalunk!

Szitakoto."

Tbbb mint negyven als6s diak vett reszt azan az erdekes - a
Szitak6t6 Oktatasi Program kereten belul szervezett - foglalko
zason, melyet Horgas Judit a S;;,:itak6t6 foly6irat szerkeszt6je
tartott szamukra. Horgas Judit Kovacsne Nagy Katalin tanft6no
meghivasara erkezett hozzank.

Egy 6koiskola abban kul6nb6zik egy atlagos iskalat61, hogy
nem csak a tanftasban ervenyesul a kbrnyezeti neveles, hanem
az iskolai elet minden teruleten. Hogyan mukodik ez sikeresen a
mi iskolankban? Erre voltak kivancsiak a napokban Szeghalom
1'61 erkez6 kollegaink. A temar61 Agostonne Farkas Maria igazga
t6n6 tartott prezentclci6t. A delutan barati beszelgetessel :?:arult.

Tehetseggondoz6 verseny

Iskolank 2015. marcius 17-en delutan a TAMOP-3.4.3. Tehet
seggondoz6 Projektkereten belUl versenyt rendezett, melynek
temaja:"A tudatos vasarlas': .

A versenyre Gyomaendr6c;l Jaras negy intezmenyeb61 64 diak
nevezett be.

Agostonne Farkas Maria intezmenyvezet6 kbszbnt6 szavai
utan a rendezvenyt Kepenyes Andras, KLiK tankeruleti igazga
t6 nyitott- meg. A kisdiilkok udvbzl6 musora utan kezd6dtek a
csapatv"" c;enyek. 'A valtozatos feladatok els6sorban azesszeru
es kbrnyezettudatos vasarlasr61 sz6ltak. Ez volt a temaja azoknak
a rajzoknak is, amit a versenyz6k keszftettek. A rbgtbnzbtt kial
Iftason alegsikeresebb alkotasokat dfjaztuk. A csapatok kbzos
munkajuk eredmenyekent els6, masodik, harmadik es negyedik
helyezest erhettek el. '

Kicsi tehetsegek es aiigazgatono

Tavaszi mazsorett versenyen

A Szinfolt Mazsorett Csoport Orszagos "A" es "B" kateg6rias
Mazsorett Versenyen volt marcius 21.-en, M6ron. "B" kateg6ria
ban a legkisebbek, a Mini mazsorettek versenyeztek: 3. helye
zettek lettek botos csoportos kateg6riaban. Barath Beata senior
pompon sz616javal szinten a 3. helyen vegzett., de ~A" kateg6ri
aban, valamint Piroska Attila is a magasabb kateg6riaban ver
senyzett: arany minosftest kapott botos sz616 koreografiajara.
Mindenkinek szeretettel gratulalunk!
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(8) A Szent Gellert Kato ikus Altai' nos Is ola, Gimn ' zium ' 5 Kolhigium hirei

Bemutatkoznak az uj elsosok pedag6gusai
Tisztelt Szmok!

Iden nekem jutott az a megtisztelo feladat, hogy a leend6 elso
osztalyosok egyik tanft6 nenije lehetek. Engedjek meg, hogy bemu
tatkozzam. Molncbne ajoros Katallnnak hivnak. Harmincnyolc eve
vagyok a palyan. A Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskola, Gimnazium
es Kollegiumban 1995 6ta tanitok.

38 eves palyafutasom alatt megtanultam, hogy a tanitva
nyaim sok mindenben hasonlitanak, hiszen egykoruak es gyere
kek, de megis mindegyik kulon egyeniseg. Mas-mas banasm6
dot, szemelyisegenek megfelelo ertekelest igenyel, amelyet csak
folyamatos odatigyelessel, tUrelemmel lehet a mindennapokban
megval6sitani. Idot kell szannunk az alapok biztos elsajatitasa
ra, a rejtett kepessegek megismeresere, a keszsegek kialakftasara.
Celom a csaladias, nyugodt, egyuttmukodo legkor megteremtese az
iskolaban.

Szclndekomat Terez anya szavaival tudom leginkclbb kifejezni:
"Szeretetet adni - adni, 5 erte semmit sem kivclnni."

Lassan itt a beiratkozas ideje, ezert szeretettel koszontom a szulo
ket abb61 az alkalomb61, hogy gyermekuk osszel elso osztalyos lesz.
Engedjek meg, hogy par sorban bemutatkozzam... Szabo Anlkonak
hivnak, es imma .. 20. evemet kezdem a Szent Gellert Katolikus Altala
nos Iskola, Gimnazium es Kollegiumban. Jelenleg gyeden vagyok a 22
h6napos kistiammal'. Szeptembert61 azt a megtisztelo feladatot kap
tam, hogy a leend6 elso osztalyosok egyik tanit6 nenije lehetek.

A tavasz a pedag6gus, a szulo es a gyermek szamara minden ev
ben izgalmakat es varakozassal teli hangulatot idez elo, amikor is az
6vodasok beiratkozasara kerul sor.

A szulokben el a szorongas, melyik iskolat valasszam, mil,yen lesz a
tanit6 neni, hogy allja meg a hel,yet a gyermeke az uj korulmenyek ko
zott? Fontos feladatunk, hogy megszerettessuk a gyermekkel az isko
lat. Hiszem, hogy aki a pedag69'us palyat valasztotta, mindent megtesz
annak erdekeben, hogy atsegftse agyermeket ezen a nehez szakaszon.
Az iskolankban fontosnak tartjuk:

- az egyeni gondozas es haladcls lehet6seget
- az egymclsra val6 odafigyelest
- a gyermeki bizalom es deru meger6srteset
- a j6 Jegkor megteremteset
- sziil6kkel val6 pozitiv viszony kialakitclsclt.
Celom, hogy a gyermekuknek sikerelmenye legyen, szivesen jarjon

iskolaba es j61 erezze magat.
Mindenkit nagy szeretettel varunk az iskolank beiskolazasi prog

ramjaira.

Kedves Olvas6k!

Engedjek meg, hogy bemutatkozzam! Hornok It I vagyok, 22
eves, tanft6 szakos foiskolai hallgat6. A szarvasi Gal Ferenc Foiskola

Pedag6giai
Karan tanulok
immaron ne
gyedik eve. Ez
az ev szamom
ra az utols6 ev
a foiskolan. A
tavaszi felev
ben 8 hetes
gyakorlatot
kell teljesfte
nem, ame
Iyet sikeresen
megkezdtem
a Szent Gellert
Katolikus AI
talanos Iskola

Gimnazium es Kollegium intezmenyeben. A valasztasom azert erre az
iskolara esett, mert anna magam is ebbe az altalanos iskolaba jartam.
Konnyu volt a beilleszkedes, hiszen a nevelotestUlet zomet diakeveim
soran mar j61 megismerhettem. A mentorom, volt osztalyfonokbm
Molnarne Majoros Katalin nagyon j6 peldat allit elem. Sok hasznos in
formaci6vallat el, ami nagy segftsegemre lesz a tovabbiakban. Ezuton
szeretnem megkoszonni a pedag6gusok sok eves munkajat es segitse
get, mivel nagy segitseget adnak a pedag6gustanoncok szamara.

Gimmiziumi egyseg
(kepek a 20. oldalon)

Dlakjaink tollabol ..•

Szakmai kirandulas Budapestre

2015. februar 27"en penteken tanulmanyi kirandulason vetti.ink
reszt Budapesten az Utazas es Turizmus csoport tagjaival.

A Hungexpo teruleten rendezett Utazas kiallftason talalkozhat
tunk pI. Olaszorszag, Torokorszag vagy ThaifOld kiallft6ival, de sza
mos utazasi iroda kinalatat is megnezhetWk, mint pI. a Neckermann
vagy az Unitravel ajanlatait. MindenuU kedvesen tajekoztattak ben
nunket, valamint sok prospektust is magunkkal vihettuk. LathaUuk
azt is, ahogyan felepftettek a 180 m2 terLiletll Magyarorszag terkepet
Lego epft6kockakb61. A terkepen termeszetesen l<iformal6dott a
Hortobagyi Kilenclyuku hid, a Tihanyi Apatsag, de ezek mellett sza
mos mas magya r nevezetesseg is. A kiallftason lathattuk jo nehany
automarka legujabb modelljeit is, de ugyanez elmondhato a kerek
parokrol es a buszokr61 is. Milltan veget ert a szabad foglalkozasunk
a Hungexpon, elindllitunk a Mistique Room fele, ahol csapatunk
kettevalt. A feladatunk az volt, hogy harom sotet es rejtelmes szoba
bol kiszabaduljunk kincskeresesi e's logikai feladatok megoldasaval,
termeszetesen versenyezve a masik csapattal. Minderre egy 6ra alit
rendelkezesunkre, amely hihetetlen(i1 gyorsan eltelt, am a felada
tunkat id6ben megoldottuk. Mind a ket csapat sikeresen teljesitette
a kLlldeteset.

A visszaut nemileg hosszabbnak tlint, mint odafele, mert mar
mindenki faradt volt. Ennek ellenete elmondhatjuk, hogy tartalmas,
erdekes es izgalmas programokban volt reszunk.

Feke Renata 11.B

GyomaendrlJdi Delfinek az Orszagos Uszo
Diakolimpia dontlJjeben

A 2014-15-05 tanevben az Orszagos Uszo Diakolimpiara marcius
7-8-an Gy6rben kerult sor, az ujonnan megeprtett Aqua Sportcent
rumban, ami egyebkent majd egy ifjusagi olimpianak fog helyet biz
tositani kivalo feltetelekkel.

A 2015 februarjaban megrendezett Megyei Usz6 Diakolimpian
nekem is sikerult kvaliftkalni magam 100 meteres melluszasban,
1:14,5-05 idoeredmennyel erre a versenyre.

A rendezveny elso napjan, marcius 7-en szombaton kerult meg
rendezesre az en versenyszamom. Az V-VI, korcsoport"B" kateg6ria
janak 100 meteres ferti melluszasaban alltam rajthoz. Ezen a napon
ez volt a harmadlk szam, tehat a verseny elsa reszeben uszhattam,
ami kedvezett nekem, mert inkabb delelott szeretek versenyezni.
A harmadik futamban az otos palyar61 rajtoltam. Mindent siker(i1t
megvalosftani amit elterveztem, es nagy kuzdelem soran feltavnal
mar az elen haladva, 1:11 ,98-as idovel els6kent ertem celba, ami
egyuttal az egyeni csucsom is lett. Elegedett voltam a teljesftme
nyemmel, megerte a sok befektetett rnunka !rimias Robert es Laka
tos Tibor edz6k keze alatt. EZllton koszonom szepen mindenkinek,
aki valamilyen formaban segftett az almom beteljesiteseben.

Remelem jovore is sikerul ilyen eredmenyeket elernunk, addig is
mindenkinek sok sikert kivanok egyarant tanulmanyi, illetve sport
versenyeken.

Gonczfalvi Balazs 12.A

Orszagos Diako/imp;a Megyei DontO Fiu
Kosarlabda Bajnoksag, Gyomaendrod

Idopont: 2015. marcius 2.
vegeredmeny:
helyezes: Andrassy Gyula Gimnazium, Bekescsaba
helyezes: Szent Gellert Katolikus Altalanos 15k., Gimn. es Kol-

legium, Gyomaendrod
helyezes: Vajda Peter Evangelikus Gimnazillm, Szarvas
helyezes: BEKSZI-Trefort, Bekescsaba
Pontszerz6ink: Putnoki Tamas, G6nczfalvi Balazs, (sapo Peter
Felkeszit6 tank Darazsi Anna
Illes Veronika 10.A
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Gimnaziumi eletkepek

pentek 8-12, 13-18.
szombat 8-18.
vasarnap 9-12

Varjuk

dv 5 vii ilrloim.

• megerkezlek a lovoszi vel/imogok
• ziildsegfelek, bobok, borsok, fiimogok
• lovoszi vinighogymok, rozsoliivek
• mUlrogyak, novenytopok virogfoldek
• lovoszi lemoso vegyszerek, (vegesol rs,

ogroken )sIb.
• melsz/iollok/ agvogok, 90llYllZO fUn\szek
• munkoruhoK, vedocipok, vedokeszlyuk
• gumicsizmok, esoruhok, lokaroponyvok
• kondollok szenes kolyhak, kalyhocsiivek
• fejszek, bo~ak, keziszerszomok, lopOlok, asok
• szegek, csovorok, drothalok, kolozo

drolok
• fesleke~kecselek, zsokos folozok,

rogoszlo
• ragcsaloirlok, rogllszlok, csopdak
• konyhoi eszkiizok, muonyog edenyek,

lokor{)foliak
• kisallol eledelek, kiegeszilok, porozok

Vilrom v6sarlolmotl
FARKAS MATE

Oszlacsne Kati

lott6z6
Gyomaendrad, Fa lit 56/7 SZ.

j6tekos k elva fogad6in at
nyitvatartas:
hetf6, kedd 8-12, 13-17.
szerda 8-12, 13-18.
csutortok 8-12, 13-17.

YOlnacndrod, Fo (It 15.
Telcfon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.Az etterem nyltvQ
17-2 7oralg.

qes vben valjllk ked
yes v ndegelnket kllmalizalt,
lerrnalviz S szobillnkban.

VallillJuk I nrdi, (izletl, csa
lddl rendezvenypk If'bonyo
IIta at klilll tlzalt etlenmink
ben 70 falY.

r

ppszq;,1(
Panzi6 es CEtterem

5500 Gyomaendrod, zabadsag ter 6.
Telefon/Fax: 0666/ 86718 Mobil: 06-20/5599 240

I: m ~il: feszekpanzio@mail.globonet.hu
http://www.feszekpanzio.hu

Bar ItI, salach uzletl ren
dczveny lebonyolflilsill v;lllal

1i..-..s~HL=.=:!~~~----!~ Juk iI t('IJ(\sen kllmatlzillt I Hdf6
~tter{'1ll bE'll 160 fOig.
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Onkormanyzati hirek

IN MEMORIAM -
Dinya Vince SVD

Versek a 12. oldalor!
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8 A Szent Gellert Katolikus Altahinos Iskola, Gimnazium es Kollegium hirei

A csapalok es Irenel'eik a Maria Terezia-tel'em erkelyell

hazan, a megyei versenyen 2. helyezest ert el, mig Gbdoll6n 223
versenyzo k6ztil a 24. helyen vegzett. Gratulalunk neki es felkeszit6
tanaranak Irimias R6bertnek!

ziumi 1"-........,..Gim

Hagyomany iskolankban, hogy hUsvetra keszulve elki napot
tartunk. Iden kozpontl temank a Kereszt volt. Czank Gabor atya a
szentmiseben is errol beszelt, majd az iskola elott az ujonnan felalll
tott keresztet aldotta meg. Elozetes feladatkent klcillitottllnk olyan
targyakat, melyek a kereszt szimb61umat hordozzak. Szentkepek,
r6zsaftizerek, Maria-szobor, imakonyvek, szenteltvfztart6k, konyvek
kaptak helyet a vitrines szekrenyekben, valtak Icithat6va az al~almi
tarlaton. A kiallitott targyakr61 konyvtarosunk, Marg6 neni meselt a~
odalatogat6 osztalyoknak. A delel6tt hamar eltelt, hlszen hitoktato
tanaraink feladatokat allitottak ossze, ezeket a diakok tanterme
ikben oldottak meg. A nap zar6 pillanataiban felsoselnk a Passi~t,
I<risztus szenvedestortenet mondtak el. Az emell<edett percek utan,
lelekben felkeszlilve vartuk a keresztenyek legnagyobb Onnepet; in
dulhattunk a tavaszi szunetre.

Disputa-siker a gimnaziumban

Aprilis 18-19-en rendeztek Budapesten, az ELTE Apaczai Csere Ja
nos Gyakorl6 Gimnaziumaban a Sz6krakesz Orszagos Vitaversenyt
ahol az orszag legjobb 16 disputacsapata merhette ossze tudasat e~
vitatechnikajtlt. A Kner Imre Disputakor harom csapattal kepviseltet
te magat a megmerettetesen. Az el6re kiadott tetelmondat a kovet
kez6 volt: "Szigorubban kellene korlatozni a sz6lasszabadsagot:' A
csapatoknak erre tamogat6 es ellenz6 oldalon Is keszulni kell, hiszen
a verseny elott sorsoljak ki, hogy rnelyik oldalt kell kepviselnilik. A
vita kori.i1belQl egy 6ra hosszu, sZigoru szabalyrendszer szerint zajlik,
es nagyon komoly odafigyelest igenyel a versenyzoktol, hiszen meg
kell talalniuk az ellenfel csapat ervelesenek gyenge pontjait. A Dis
putakor diakjai rendkfvOI izgalmas merkozeseket vivtak, nagyon j6
egyeni teljesitmenyt nyujtottak a csapatsikerek mellett. A selejtez6
vegen aztan kiderlilt, hogy a harom csapat egyike, a KID (Lucas Lan
caster, Szuj6 R6bert, Botos Pongrac) mindegyil< vitajat megnyerve a
masodik napi elodont6be jutott. Az elodont6ben al: Apaczai Glm
nazium vitaz6ival kellett megkQzdeni, es nagyon szoros versenyben,
gy bir6i ponttal bejutottak a dontobe, amelynek helyszine az ELTE

Jogtudomanyi Karanak Maria Terezia terme volt.
A dont6ben egy ugynevezett impromtu vitat kellett jatszaniuk,

aminek az a lenyege, hogy a tetelmondat kihirdetese utan harom
negyed 6ra alatt kell felkeszulniuk a merkozesre. A tetelmondat:
"Magyarorszagnak nem lenne szabad katomikat kOldeni az Iszlam
Allam elleni haboruba." A kilencedikesekbol all6 KID egy debreceni,
tapasztalt vitaz6kb61 all6 csapat ellen kQzdott, es kerneny sz6csata
utan vegUl a verseny masodik helyet szerezte meg.

A maslk ket csapatnak sem kell szegyenkeznie, hiszen nagyon j6
teljesftmenyt nyujtottak egy j61 szervezett, szinvonalas versenyen. A
csapatok: Knerteszek: Csordas Alfz, Szonda Lili es Deli Csenge, a Kne
resek: Nagy Tibor, Fekecs Gergely es Klin Zsigmond.

Felkeszlt6 trenereik: Malatinszky Zita es Valuska Lajos.

Varosi versmond6 verseny - 2015.

Eredmenyek (als6s versmondas)
1. osztaly: II. helyezett Gubucz Panna, Vatai Zalan

III. helyezett: Kallai Nikolett
3. osztaly: II. helyezett: Vtlrfi Zs6fi, Demeter Adrienn

III. helyezett: Hagymasi Nelli, Giricz Rebeka
4. osztaly: III. Szab6 Mirtill, Tamas Zoe

IV. helyezetl: Szab6 Eszter .
Felkeszit6 tanft6 nenik: Szab6ne Vaszk6 Eva, Fekecs Edit, Mesza

rosne Kiss Katalin, Molnarne Majoros Katalin
AIs6s diakjaink kozUl osszesen 41 gyermek indult a versenyen.

Valamennyien oklevel es konyvjutalomban reszesOltek.
5-6. osztalyosok korcsoportjaban - II. hely Czibulka Imola 5. o.

IV. hely: D6gi Arpad 6. o.
7-8. osztalyosok korcsoportjaban -I. helyezett: NeibortTibor 8. o.

III. helyezett: Kiss Vivien, N6tari Mihaly 8. o.
IV. helyezett: Csernyeczki Liliana 7. o.

A fels6 tagozatosok kozi.i115 diak vett reszl, Valamennyien kony
vet es emleklapot kaptak. Felkeszit6 tanarail<: I<ondorne Timar Erzse
bet, Polanyi Eva

Diakjaink kozul hihman kepviseltek iskolankat meg versenyeken:
Simonyi helyesirasi verseny megyei dont6jere Bene Boglarkat

(8.0.) hivtak meg, melyet 2015. april is 18-an rendeztek meg Bekes
csaban.

Termeszetismeret temakorben indult Kovacs Gabor (6. 0.),
melynek rnegyei dont6je szinten Bekescsaban volt 2015. arpilis 17
en. MindkettejOk eredmenyerol kesobb ertesftik a versenyz6ket.

Kalmar Lilia orszagos mezei fUtOversenyen vett reszt. Oros-

Eredmenyeink

2015. marcills 25-en Szegeden a SZEGEPI (Szegedi Pedag6giai
Intezet) versmond6 versenye harom nyolcadikos tanul6 vett resl:t.
Husvetra keszulve a Temp/om es isko/a volt a mott6ja, temaja a talat
koz6nak. Harmincegyen neveztek a felso tagozatosoknak meghirde
tett versenyre. Wass Albert Ozenet haza cimCI verset NeibortTibor (II.
helyezes); Laszl6ffy Aladar 6 iskolaim, draga iskolak! - N6tari Mihaly
(kUlondij); mig Aprily Lajos Tavasz a hazsongardi temet6ben ermli
muvet Bene Boglarka (oklevel) diakunk mondta el. Felkeszit6jlik:
Polanyi Eva tanarn6.

Az ehhez kapcsol6d6 rajzversenyen tobb indul6nk is volt, Vatai
Z Ian 1. osztalyos kisdiakunk III. helyezest ert et. A tobbiek munka
it is megtekinthettek a vendegek a rendezveny alatt. Felkeszit6je
Kerekine Kovacs Klara tanit6.

Tanulmanyi verseny Mezoturon

Iden harmadik Ikalommal rendeztek meg a katolikus iskolak
komplex tanulmanyi versenyet a mez6turi Szent Istvan Katolikus AI
talanos Iskolaban. Iskolankat 12 kisdiak kepviselte a szinvonalasan
megrendezett vetelked6n. Tanul6ink szamot adhattak matematikai
logikai, helyesirasi, szovegertesi, termeszetismereti, bibliaismereti
tudasukr61 es tigyessegi feladatokban is osszemerhettek erej(iket.
Gyermekeink eredmenyesen szerepeltek a versenyen, es egy j6 han
gulatu, elmenyekben gazdag delutant toltottek el Mezoturon.

Meszdrosne Kiss I<atalin
tanft6
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IViinyi Laszl6

J\ Komedias Kor ujabb bemutat6ja

AKomedias Kor erdekes eloadassal brvendeztette meg a hely
beiieket es az erdeklodoket aprilis 24-en a Katona Jozsef Muvel6desi
Kbzpontban Szekely Csaba erdcHyi magyar iro, dramair6: Btmya
virag cimu tragikomediajat mutattak be. Adarabot Hajdu L.asz
1o, a Komedias Kor vezetoje rendezte.

A darab arrol szol, hogy egy erdelyi kis faluban bezarjak a ba
nyat, es a ferfiak tobbsege az alkoholizmusba es az bngyilkossagba
menekul. Ter(lleszetesen az elet legszebb erzese: a sZHelem sem
marad ki a kOlTlAdiab61. De lehet·e komedianiJk nevezni a aarabot,
amikor legttibbszi:ir torokszorfto pillaniJtok sora valtja egymast? In
kabb tragikus az abrazolt elethelyzet es a figurak is. A fest6i 5zep
segu Hargita labainal feloldhatatlan ellentmondas bontakozik ki:
mostoha ki:irulmenyek k6zott Ednek az emberek, nlilTl olyan iailli es
jo az elet, mint ahogyan gondoljuk. Nevetunl<, kbzben simi volna
kedvunk, a "kisemberek" segelykialtasa vajon eler-e a nagyvilagba?
Ki tud megoldast, segitseget nyujtani? Aszerz6 mindenkeppen tuct
ja a titkot. elenk tarja az erdelyi eletet a msqa lecsupaszitott val6sa
gaban. Gyomaendrodon pedig a Komed\as Kor amator szineszei
tudjak a titkot: eretten jeitsszak al. onpusztit6 szerepeket, elvezete
sen boncolgatjak a karaktereket. Hajdu LMdo lenyegre - E'S titkot
toro, erzekletes iranyitasaban, rendezeseben.

---------------_._--

Hem ilagyjuk a templomot es az iskoldt!.
1

A Bekes Megyei Onkormanyzat hirei

Aprilis 30-an elindultak Endrodrol Nagyvaradra a
gyalogos zarindokok

2015. rnajus

Hunyan tiprilis 26-an, vasarnap a szentmisen - immar ahagyo
rnanyorzo m6don - megemlekezunk 2 volt Pogany Iskolar61. A
szentmbet a volt iskola elhunyt es el6 tanft6iert, diakjaiert ajanlot
tuk tel.

A Eekes Megyei Onkormanyzat uj programsorozatot indft. min- Ez a nap tobbszoros unnep volt. Husvet 4. vasarnapja d J6 Pasz-
den h6napban, valtoz6 helyszineken tart fogad66rat a megyei elnok es tor vasarnapja az Egyhaz eleteb"'i1. AJ6 Pasztor vasarnap pedig papi
alelnokei. A kezdemenyezes celja, hogy a telepiilesen elak szemelyesen hivatihok vasarnapja. Erre a vasarnapra esett a hagyomanyos buza
mondhassak el gondjaikat, problemaikat, cszreveteleiket a megye ve- ~zentel6 is, amikor j6 termesert irnadkozunk templomainkban.
zet6inek oly ID¢don, hogy ehhez ne kelljen beutazniuk Bekescsabara, Aj6 terllV2S gondolata osszefogja ezi a tbbbszoros unnepet.
levelet frniuk vagy felvenniiik a telefont. A Fogad66ra sorozat I3ekes A Miatyankban imadkozunk a mindennapi kenyerert - tudjuk,
megye telepUleseit veszi sorra, a program apJ'ilisban indult, V,\rfi And- ez nem pusztan azt ilZ egy-ket szeiet kenyeret jelenti, amit naponta
ras aleluok Almaskamarason, Tolnai Peter alelnok Battonyan, Zahli rnegeszunk, hanem a mindennapi szuksegletUnket sZimbolizalja.
Mih,\ly elnok Ee!<esen tartott fogad66rat. . I Ugyanigy a )0 termesert val6 ima nemcsak a szant6fbldi termesert

A Bel<es Megyei Onkormanyzat Kepvisel6-testlilete aprilis 9-en 5z61, hanern a lelki, szellemi gyumolcsokert is.
tartotta soros Uleset, melyen SZ<lmos tema kerlilt napirendre. Tobbek Ezeknek a gyumolcsoknek a milgvai a csaladi otthonokban van
kozatt szemelycserer61, kitUntet6 dijak adomanyozasar6l sz616 rende- nak elvetve, ilZ is kola ban novekszik es szokken szarba, es majd kinn
let m6dosftasar61, vagyonrendeleti·ol, zarszamadasr61 dantOtt a testli- az eletben hoz j6 gyCimolcsbt.
Itt. Eseti bizottsagot hoztak lerre a kepviselak, amelynek a feladata az A szentmisen elhangzott Remenyik Sandor gyonyoru verse is, a
lesz, hogy a megyei onkormanyzat jelkepeit felUlvizsgalja, igy a eimer, Templom es iskola.
a pecsel es a zaszl6 kerUI majd g6rcso ala. Egyuttmukodcsi megal- I<icsi Feher temp/omotokba
lapodast izotottek a Bekes Meg) ci Diaksport EgyesUlettel es a Eekes Most minden er6k tomoriilnek.
Megyei NYllgdijas Egyesuletek Szovetsegevel. A eel az, hogy ezeknek a I<icsi Feher temp/om-padokba
szervezcteknek a mLikodeset, programjaiknak a l1legvaJ6sftasat segftse, A holtak is melJetek ulnek.
tamogassa lehet6segp ;hez merten a megyei onkonnanyzat. A testulet A nagyapdink, nagyanydink,
legkazelebb majus 7-en iilesezik. Szemukbe biztatas vagy vdd:

Mar negyedszer tartottak nyflt napot olyan hazai projektek helyszi- Ne hagyj6tok a temp/omot,
nein, amelyek eur6pai unios fejlesztessel valosultak meg. A program- A temp/omot saz isko/6t!
sorozat 20l3-ban indult t'Itnak, celja az, hogy a projektek ne csak elvont
fogalomkent eljenek a koztudatban, hanem a nagykozbnseg kozvet- Atemplomi unnepseg utan a templomkertben kbtetlen beszel-
leni.il is megismerje ezeket. Bckes megyeben a J6koshazi Vasarhelyi- getes, egy kis szereny agape kovetkezett.
Breda kastely, a gyulai Erkel Ferenc Emlekhaz, a Gyulai VarfUrd6
AqllaPalota es a sz~rvasi,Mini Magyarorszag Makettpark valamint az
Arboretum varta a latogat6kat.

A mcgyei onkonmlnyzat egy uj kezdemcnyezcst inditott utjara:
minden evben Bekes Megye Palinkaja cimet adonlanyozza egy megyei
kereskcdelmi palinkafOzdenek. KapcsoJ6dva a Nel1lzetkazi KisUsti
Palinkafesztivalhoz. az ennek a kereteb.:n megrendezett Palinka Vi
lag Kupil Gynia-Blidapest versenyen szakavatott zSL\ri valasztotta ki az
aranyermes p~linkak k6ziil azt a megyei it6kat. ami 2015-ben elnyeri a
Eekes Megye Palinkaja cimet. A befut6 iden a sarkadi Eden-t6 Szesz
f6zdc sajrneggy p<\linkaja lett a hefut6.

Sikeres projektrol sz.arnott be harom kozremukodo partner: a fOpa
lyaz6, a Bckes Megyei Onkorrn{IIl}'zat altai alapitott Bekes Megyei Te
riileti Tarsadalmi N'.livitas Nonprofit Kft. es ker konzorciull1i partner,
a Dd-13ekesi Kisterstg Tobbcellt1arslilasa valamint a DeI·Bekes Mez6
gazdas{lgi TermelOiert Kozhasml\ Alapitvany. "A jov6t gyermekeink- C

kel epftjlik" - Komplex tcrUleti tarsadalmi aktivitas program a verseny
kepes Bckes l1legyeert!" cimu projekt kereteben megyenkben komplex
teriileti tarsadalmi aktivitas prograrnot ldvannak megvaJ6sftani.

. . Sztahovics Zsuzsa
kommunikaci6s referens

Bekes Megyei Onko/"i.'ulnyzati Hivatal
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Egyhazi vacsora Endrodon

Hirek innen-onnan es hazunk tajar61

MEGHfVOK

Orszagos dontoben a Hunyai Idosek Klubja

;.
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, Nevezesid'iJ:*2000 Bt/csapat.
(Fedeh ozohely, 2db sorpud n'llalldl, liliil'a-:--MiIiden tovabbi gam;tura 1000 Fl.). . .,. ~.

.~az~oJt,~~~!
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Egesi n~~os?rogra~ll g¥;ei'm~~napi, meg},eP.~t~Jekkel,
estl sztarvendeg&ttl 'v,arQ.nk mmden erdel<JodQt.,.. .
(A reszlere.\ progralllr61 kesobb adllllk !cijekozlgJas!,)'.

2015. Junius 6. szombat

Gyomaendrod (OregszolO), KoIt~~rosi ut l.
(a R6zsahegyi Haz melletti.szabad ~eroretetV

'i ~: . . . '.,r'.'~ 'i.,. l'

Nevezesikateg6riakT'\ ,
~. I . X .

I? paprika's krumpli (mi~dy'n valtozatban),1
I? porkQlt '../ .
I? egye~ (ami a bogracsb~.b~lefer).

~ . \' .

J,~lentkeze§ a~lo~oversen~re:

I 2015. ju ius 3~jg '.
y '.

I? szemelyesen a R6zsahegyi.Hazban.
I? vagy a66/282-659,30/599-41-67 telefonszeimokon.. ~ .

April;is 18-an, hUsvet harmadik szombatjan rriintegy 130
resztvevQvel zajlott Ie az egyhazk6zsegiwacsora es hal az endrodi
Nephazbim.

A zen~t Kocsis Marton .szolgaltatta:, a vacsorat a· Dreher
Panzi6. A vacsora utan tombolahuzas volt, melynek fonyere
menye immar hagyomanyos m6don Ivanyi Mikl6s felajanlcisa
b61 egy.Simi nevi! birka volt. J6 hangulatll est volt. K6szonet a
resztvevoknek, akik a vacsorajegy vasarlasaval, illetve tombo
la felajanlasaikkal es a tombolajegyek vasarlasaval az endrodi
templomot, plebaniat es temetoket finansziroz6 alapitvanyt
tamogattak. Nem utols6 sorban pedig k6szonet a segitoknek,
szervezoknek, adakoz6knak es tamogat6lmak, akik segitsege
vel ez a j6hangulatu est megval6sulhatott. (A soron k6v.etkezo
hasonl6 rendezvenyiink a gyomai egyhazi vacsora lesz, okt6ber
24-en, szombatQn.)

Kepek a 20. oldalon!

Adja hirtil a BEOL hirportal. Bejutott az Idosek II. KarpM
medencei Kulturalis es Miiveszeti Vetelkedojenek budapes
ti dontOjebe a Hunyai Idosek KJubja. A resztvevok szamos
kateg6riaban indultak, a Hunyai Idosek Klubja szinjatszasban,
a Rat6ti asszonyok esete dmu nepi jate!~ szime allitasaval alit
rajthoz, es vivta ki az orszagos finaleban val6 reszvetelt.

A donto az Operettszinhazban lesz aprilis 30-an.

Hunyai ministnins- es Maria lanyok talalkozoja majus
17. vasarnap 10 ora

Hunyai Hosok Napja: majus 31. vasarnap 10 ora,
templom

Gyomai Jezus Szive bucsu: junius 13. szombat 10 qra
Hunyai Szent Laszlobucsu: junius 27. szombat 10 'pra
Hunyai egyhazkozsegi vacsora:. augusztus 15. szombat

19 ora (a sok majusi,jqniusi program miatt)

,
A kormanyhivatalokhoz keriilnek 2015. aprilis

I-jevela csaladtamogatasi ellatasok

A fOvarosi es megyei kormanyhivatalok hataskorebe keriil-
nek aprilis I-jevel a csaladtamogatasi es lakascelu allami tamp-
gatasokkal osszefiiggo feladatok a Magyar Allamkincstar me-
gyei igazgat6sagait61.

Ezzel a kormanyhivatalok olyan ellatasok foly6sitasaban
mukodnek kozre, amelyek a megyeben csaknem 57 ezer allam-
polgart erintenek, igy peldaul az anyasagi tamogatas, a csaladi
p6tlek, a gyermekgondozasi segely, a gyermekgondozasi tamo-
gatas, a nagycsaladosok foldgazar-kedvezmenye es a fogyate-
kossagi tamogatas.

VaItozas tovabba, hogy az Orszagos Egeszsegbiztositasi
Penztar teriileti hivatalait61 a baleseti megteritessel, valamint a
keresokepesseg vizsgalataval kapcsolatos feladatok ugyancsak a
kormanyhivatalok hataskorebe fognak tartozni.

A szervezeti atalakulas az ellMasok szempontjab61 nem je-
lent valtozast, a Megyei Kormanyhivatal az atvett feladatokat
torekszik ugy megoldani, hogy az erintett iigyfelek reszere a
jogszeruen jar6 juttatasok hataridoben es valtozatlan osszeggel
megerkeznek az allampolgarokhoz, anelkiil, hogy szamukra er-
zekelheto lenne a szervezeti vaItozas.

A kozigazgatas e reformja.oriasi vivmanynak itelheto, hiszen
a csaladtamogatasi ellatasokkal osszefiiggo kerelmeket kiterjedt
intezmeny hal6zatban a jarasi hivataloknal, a kormanyhivata-
10kn.H, a kormanyablakoknal es a telepiilesi iigysegedeknel is be
lehet majd nylijtani.

A jogszabalyvaItozas eredmenyekeppen az iigyfeleknek ked-
ve'zo valtozas, hogy ezutan nemcsak a megyeszekhelyen, ha-
nem a lak6helyiikhoz kozel is elindithatjak az iigyintezest, ezzel
megva16sitva az allamigazgatas atalakitasanak elsodleges celjat
a hatekonyabb iigyintezest, es az iigyfelbarat kozigazgatas meg-
teremteset.

UgyfelszolgaIatok elerhetosegei:

Bekes Megyei Kormany-
hivatal CsaJadtamoga-
tasiesTarsadalombiz-
tositasi Foosztalyanak 5600 B6kcsesaba Szabadsag ter 7-9
ti lNfelszolpaiata -
Bekcsi Tanisi Hivatal 5630 TIekCs Kossuth utea 3
Bekcsesabai Janlsi Hiva- 5600 I3ekesesa ba Szabadsag ter 11-17
tal Kormanvablak
Gyomaendrodi Janlsi 5500 Gyomaendrod Szabadsagter 1
Hivatal
GyulaiJ<\rasi rEvataL 5700 Gyula PetOfi tcr 3
Kormanvablak
Mezokov:\cshazi Jarasi 5800 Mezokovaes- Arpad utea 169
Hivatal haza
Oroshazi Jarasi Hivatal, 5900 Oroshaza Szabadsag ter 3
KormanWlblak
Sarkadi h\nlsi Hivatal 5720 $arkad Szent Istvan ter 7
Szarvasi hlrasi Hivatal 5540 Szarvas Szabadsao tcr 25-27
Szel!halmi Tarasi Hivatal 5520 Szel?halom Nalrv Mik16s utea 4



2015. majus VI'RO~ONK

elOtt, at kellett szallftani a szekesfeheNari Orszagos Papi Ott
honba, ahol esak par napig lehetett. Nagyon hamar k6rhazba
kellett szallftani, ahol rbvid szenvedes utan elhunyt.

Szeretett rendtestverunktol marcius 12-en vettUnk buesut
a Szent Imre Misszi6shazban, majd I 6rakor kfsertUk utols6
utjara a koszegi temetoben.

Isten szereteteert es makaes kitartasaert jutalmazza meg ot
az Or az elet koronajaval.

T6th Zoltan SVD

Dinya Vince SVD
verbita szerzetes

(1929-2015)

SzUlofiild: Biilcso, majd kopors6!
Sarkcsillag a negy egtaj felol!
Anyanyelved billyogkent jeliil!
Te vagy a Wi h6 s a tavaszi zoId,

uj kenyer [ze, lepergc konny s6ja,
orom-kacagas, lelki I(aba-ko...
Isten aldjonl Te le~y vegso almunk,
s ivadekainkba szeob )ovo!

TfmarMMe

Az alabbigyomaendrodi civil
szervezetek koszonik az eddigi j6
indulatot mindazoknak, akik ad6
jul< l%-aval korabban is tamogat
tak alapitvanyukat, egyesiiletiiket.
Remetik es klfrik, az ez evi tamo
gatast is. (2014. evi lista alapjan)
Ha valahol valtozas tortent volna,
kerjuk, ertesitsek a Szerkeszt6se
get!

Sportegyestitet, celja a helyi if
jusagi es labdarug6 sport tamo
gatasa.

Ad6szam: 18370827-1-04.

Oregsz61Oi Gyermckekert
Alapitvany, celja a kulterUleten
felnov6 hatranyos helyzetu gyer
mekek kozep es felsOfoku tanul
manyainak tamogatasa.

Ad6szam: 18376184-1-04

Hittel a Holnap Ifjusagaert
Alapitvany, celja a Szent Gellert
Katolikus Iskola tamogatasa.

Ad6szam: 18372276-1-04

Hallhat6 Hang Alapitvany,
celja a zeneiskola hangszerallo
manyanak gyarapitasa.

Ad6szam: 18379383-1-04

A Napsugar Ovodakert Koz
hasznu Alapitvany, celja a Sza
badsag lHi es a F6 tit 85 sz. alatti
6vodak gyermekeinek tanulasi,
jatszasi felteteleinek jobbftasa, az
6vodak targyi felteteleinck javi
tasa.

Ad6szam: 18386248-1-04

Kines Az Eleted Kozhasznu
Alapitvany, celjaa Gyomaend
r6don fogyatekkal el6k segitese,
a Gondozasi Kozpont ez iranyll
tevekenysegenek tamogatasa, fel
szereleseinek javitasa.

Ad6szam: 18386932-1-04

A R6zsahegyi Iskol.a Diak
jaiert Alapitvany az iskola ta11u
16inak es tan1116kozossegeinek
tamogatasara szolgal. (Tanulma
nyi versenyek nevezesi dija, llti
koltsege, nyelvvizsga dijak, tanul
manyi kirandulasok, kl1lturalis
tevekenysegek, rendezvenyek.)
Az aJapitvany kozremiikodesevel
keszult ela H6sok terenes a liget
ben lev6 jatsz6ter.

Ad6szam: 18390162-1-04

Templarius Alapitvany ta
mogatja a "Segitsunk a raszoru
16 gyermekeken!" j6tekony Celli
adakozast. Ad6szam: 18856617
1-04

Selyem uti Ovodaert Alapit
vany celja az 6vodas gyermekek
kirandulasainak tamogatasa, az
6vodai felszerelesek szinvonala
nak javitasa.

Ad6szam: 18379778-1-04

Gyomaendr6dl. Ment6ala
pitvany: celja a ment6allomas be
rendezesenek, felszerelesenek es
a mentestechnikai eszkozoknek a
b6vftese.

Ad6szam: 18376713-1-04

VarosiGyomaendrodi

Szent Gellert Keresztje
Egyesiilet, celja a Szent Gellert
Katolikus Altahlnos Iskola es
Ovoda tamogatasa.

Ad6szam: 18389980-1-04

Endrodi Szent Imre Egy
hazkozsegert Kozhasznu Ala
pitvany, celja az egyhazi temet6k
karbantartasa, lljra megnyitasuk
kal kapcsolatos koltsegek fedeze
se, a tempiom bels6 felujitasanak
tamogatasa.

Ad6szam: 18380761-1-04.

Onkentes Tiizolt6 Egyesiilet
KiemeJked6en KozhasZIlll Egye
sulet celja az elet es vagyon vedel
me varosunkban es kornyeken.

Ad6szam: 18371608 -1-04.

Elet Masokert Kozhasznu
Egyesiilet, celja a niszorul6 gyer
mekek es feln6ttek segitese, ta
mogatasa.

Ad6szam: 18384215-1-04

Endrodiek Barati Kore
Egyesiilet, celja a hagyom,k:'ok
apolasa, az elszarmazottakkal
val6 kapcsolattartas.

Ad6szam: 19182030-1-04.

Honismereti Alapitvany,
celja a helyi hagyomanyok meg
6rzese, publikahisa, az Endr6di
Fuzetek, stb.

Ad6szam:19056274-1-04

2015. februar 25-en a sze
kesfeheNari k6rhazban elhunyt
P. Dinya Vince. A bekes megyei
Endrodbn (ma: Gyomaendrod)
szuletett 1929. januar 9-en, egy
sokgyermekes tanyasi paraszt
csaladba legfiatalabb gyermeke
kent. Eloszbr 1950 januarjaban le
pett be Tarsasagunkba, Koszegen
mint misszi6stestver, de a jelbl
teket, kbztuk ot is, meg a rend
testverek elhurcolasa elott haza
kuldtek. Mivel 1950 nyaran esak
a koszegi hazat oszlattak fel olyan
brutalisan, nyar vegen a fiatalokat
Budatetenybe hfvtak bssze, hogy
a megszokotthoz kepest nehany

hettel korabban, augusztus IS-en, ott ujftsak meg fogadalmai-
kat. Vince atya ekkor bltbzbtt be, mint Karoly (Carolus) testver.
Nem sokkal kesobb azonban, innen is el kellett mennie min
denkinek. Mivel 0 meg esak novfcius volt, a rendhez val6 jogi
kapesolata Igy meg is szant, de nem a lelki.

Nyaron behfvtak katonanak. Mint "megbfzhatatlan osztaly
ellenseg" az elso munkaszolgalatosok kbze kerult, es a ket ev
harom h6napot Pusztavaeson es Budapesten szolgalta vegig
a legnagyobb epftkezeseken. A kbrulmenyek olyan emberte
lenek voltak, hogy halalaig nyomot hagyott rajta. Enni sokszor
alig kaptak, es a fCftetlen helysegben all6 vasagy puszta sodro-
nyan aludtak meg a legdermesztobb hidegben is. "

Miutan leszerelt, Jaszberenyben, a korabbi ferences rend
hazban helyezkedett el mint kertesz. Az epulet akkoriban a fel
oszlatott noverrendek idos, mar munkakeptelen tagjainak ott
honakent funkcionalt. Az ide "szamazbtt" noverek beszeltek
ra, hogy vegezze el a gimnaziumot es erettsegizzen Ie. Ezutan
lepett be az egri szeminariumba, ahol teol6giai tanulmanyai
ut~n, 1969-ben, negyven evesen pappa szenteltek.

Eloszbr ket evig Gesztereden, majd egy evig Taron, utana
ket evig Nyfrbatorban, vegGI harom evig Ojfehert6n volt kap
Ian ..' I 977-ben lett plebanos Dombradon. 1984-ben Heinrich
Heekeren generalis j6voltab61, harom tarsaval egyutt illegali
san elvegezte a noviciatust, majd az ideiglenes fogadalomte
telek utan, 1988-ban brbkfogadalmat tett.

1991-ben FUzesabonyban lett plebanos, majd miutan a
Tarsassag visszaszerezte a koszegi Misszi6shazat (1994) az
ersek engedelyevel elhagyta az egyhazmegyet es visszatert a
rendi keretek kbze. tvekig 0 latta el a Szent Imre Misszi6shaz
gazdasagi, arubeszerzoi feladatait.
. Nehany ewel ezelott egyre gyengebb kezdett lenni, de

kemel')yen pr6balta tartani magM. Vegul is, alig ket hettel ez-
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2015. majus

MAJuSI AJTATO

1. pentek:
2. szombat:
3. vasarnap:
4. hetf6:
7. csutortok:

10. vasarnap:
11. hetf6:
12. kedd:
13. szerda:
16. szombat:
17. vasarnap:
18. hetf6:
20. szerda:
21. csiitortok:
22. pentek:
23. szombat:
24. vasarnap:
25. helfO:
26. kedd:
27. szerda:
30. szombat:
31. vasarnap:

Szent Jozsef, a munlcis
Szent Atanaz puspok es egyhaztanito
Husvel 5. vasarnap;a
Szent Florian vertanu
Boldog Gizella
Husvet 6. vasarnapja
Boldog Salkahazi Sara szuz. vertanu
Szent Nereusz, Achillleusz, Pongrac vertanllk
A fatimai boldogsagos Szuz Maria
Nepomuki Szent Janos aldozopap, vertanu
Urunk mennybemenetele
Szent 1. Janos papa vertanu
Sienai Szent Bernardin aldozopap
Magallan Szent KristOf aldozopap es tarsai
Szent Rita szerzetes
Boldog Apor Vilmos puspok, vertanll
Piinkosdvasarnap
PiinkosdhetfO
Neri Szent Flilop aldozopap
Canterbury Szent Agoston piispok
Szent)stvan kidly erekJyeinek atvitele
Szenth,homsag vasarnapja

Endrod
Vasarnap es iinnepnap: 9 6rakor nagymise.

Szombaton 19 6rakor Maria-litania, utana vasarnapi eloesti
mise. .

Hetkoznapokon: reggel fel8-kor szentmise - csutortok kivete
level.

Hetkoznap estenkent 19 6rakor Majusi ajtatossag. vasarnap a
nagymise elott fel 9-kor.

Gyoma:
Vasarnap es unnepnap: 11 6rakor nagymise.

Penteken: 18 6rakor szentmise
Szentmisek elott fet 6raval Majusi ajtatossag.

Hunya
Vasarnapokon: 10 6rakor.

hetkoznapokon csiitortok kivetelevel18 6ra,
szombaton vasarnapi eloesti mise 18 6ra.

Majusban misek elott fel 6nival majusi litania

,
AGOK

Majus h6nap bekoszontevel a katoli
kus keresztenyek Szuz Mariat koszontik a
templomokban osszegyulve, esterol estere
a majusi ajtatossag imadkozasaval. A tavasz
viragaival a szokasosnal szebben, diszeseb
ben feldiszi0iik a templom Maria oltarat
es hozzuk Egi Anyank ele imadsagunkat
es kereseinket. hisz a katolikus ember nem
csak Isten anyjat tiszteli Mariaban, hanem
sajat edesanyjat is. Ez cseng ki Juhasz Gyula
..Zsolozsma" c. verseb6l is:

Mariat dicserik a hivek,
A kis templomb6l sz6l az enek,
Maria, mi menedekunk,
Szarnyal a konyorges az egnek.

Keresztenyek segitsege,
Szomoruak vigasztal6ja,
A mintha az edesanyam hangja
A tabbi kazUl kizokogna...

Magyar nepiink kulonos szeretettel
veszi koriil a Szent Szuzet, s eppen azert a
majus h6nap mindannyiunk szamara egy
aJdott szep idoszaka az evnek, amikor a
szokottnal jobban ki akarjuk mutatni Ma
ria ininti szeretetiinket. I-Ionnan ez a gyer
melci ragaszkodas majus kiralynojehez,
SZliz Mariaho/(

Elsosorban mar maga Szent Istvan ki
raly beleiilteti a magyar szivekbe a Boldog
asszony tiszteleth Hal,1lakor nem kapkod
tr6norokos utan. IL\l1em meri egyenesen
Mariara bizni az orszagat es nepet, tudva,
hogy ott lesz legjobb kezekben. Ezt latva,
Testvereim, kicsit gondolkodjunk el: mi
tudjuk. merjiik-e az Isten Anyjara bizni

iigyes-bajos dolgainkat, vagy csak a ma
gunk erejeben bizva akarjuk veghezvinni
ugyeinket? Mennyire van ott a mindennap
jainkban a Szent Szuz tisztelete. vagy eppen
mennyire zarjuk at ki eletiinkbol?

Ott latjuk az endrodi templom oltar
kepen a liliomtiszta Szent Imre herceget a
szekesfehervari templom Maria-oltara elott
terdelni, amint tisztasagat es eletet Maria
nak ajanlja fel, s tudjuk, ezt meg is tartotta
halalaig. Napjainkban sokan sokat meltat
lankodnak az ifjusag eleteert. Mert "bezzeg
a mi irlonkben" nem igy eltek a fiatalok.
Val6ban. masok voltak a szokasok es az er
ko1csok. De vajon a morgol6dason es meg
sz61ason kivul eszunkbe jut-e az, hogy Imre
herceg petdajara legalabb neha-neha Mari
ahoz forduljunk a jovo magyarjaiert? J6leso
erzes volt hallanom kaplan koromban. ami
kor a szarvasi templom Maria-Tarsulatanak
tagjai vasarnaponkent a r6zsafiizer tizedei
koze odaimadkoztak: "R6zsafuzer Kiraly
noje, konyoragj a magyar ifjusagert!" De.
Testvereim, nem csak nehany imadsagos
asszonynak a feladata ez, hanem mindany
nyiunk napi imadsaganak egyik f6 kerniva
16ja Jenne, hogy gyermekeink. ifjusagunk
Isten aka rata szerint fejlodjenek, az Egyhaz
tagjaikent. Aldeor talan nem tortenne meg
az, hogy fiataljaink egy resze a maguk "val
lasat" a diszk6k homalyaban. a kabit6szerek
b6dulataban vagy az erko1cstelenseg ferto
jeben keresne. hanem Maria kozbenjarasa
altai az Isten oltalma as kezei alatt. Nagyon
komoly feladatunk a fiataljainkert val6
imadkozas!

Aztan ott latjuk magunk elott Szent
Laszl6 kiralyt. aki folytatta mindazt. amit
Istvan elkezdett. Megalapitja a Nagyvaradi

egyhazmegyet, melyhez ez a telepiiles is
tartozott 1952-ig, es a varadi szel<esegyha
zat a Mennybevett Szent Szuz tiszteletere
szentelteti. Ott is kivankozott eltemetkezni.
Amikor pedig hadba vonult. kardja marko
latara fonva ott volt a r6zsafiizer: azaz Ma
ria oltalmaba helyezte magat es csapatait,
es el is jutott a gyozelemre. Testvereim. mi.
haland6 emberek is megvivjuk a magunk
harcait: a nehezsegekkel, a kiserteseldcel.
a betegsegekkel vagy a rosszindulatu em
berek porlekedeseivel kell naponta harcba
szallnunk. Segitsegiil hivjuk-e a Szentol
vas6 szavaival Mariat llgy, ahogy Laszl6
kir<ilyunk tette? Vagy errol megfeledkezve
inkabb alul maradunk a harcban?

Aztan emlithetnenk meg Hunyadi Ja
nost is, aki zaszl6ira Maria monogramjat
irva vonul a nandorfehervari csataba, es igy
nyer gyozelmet. Ennek emlekere rendeli el
az aldeori r6mai,papa a deli harangsz6t, s az
ehhez kotodo Urangyala imadsagot. S azt
meg kerdezni sem merem. hogy mi, mai
magyarok, elvegezzuk-e ezt a szep imad
sagot minden delben? Tavoli videkek japan
vagy neger katolikusai minden deli harang
sz6~a ahitattal emelnek kalapot s eivegzik
az Urangyalat, s csak eppen az a nep felejt
kezik el r61a. akinek koszonhet6 ez a szep
imadsag...

Lam. csak nehany peldaad6 nagyjat so
roltuk fel nepiinknek, s mennyi tennival6t
talaltunk a majusi estekre: Maria oltalmat
kerni nehezsegeinkben es harcainkban,
imadkozni a magyar ifjllsagert, feleleveni
teni oseink regi imadsagos szolcasait. ..

Ne sajnaJjuk tehat az idot,
s estenkent jojjunk el a temp- r:::;:?
lomba a majusi ajtatossagokra.

Ojsagunk uj webhelye: www.varosunkujsag.hu
A hunyai plebania uj webhelye: www.hunyaiplebania.hu

Az endrodi piebania uj webhelye: www.endrodiplebania.hu
A gyomai plebania llj webhelye: www.gyomaiplebania.hu



Ivanyi lAszl6: 200 eves az end1'odi
Szent Imre-templol11

,
t t t I'l, olbolt ',trk,.,ti: "'6,,6 4Vi,.

l\1'EPOMUIiI SZENT JANOS
iinnepe: majus 16.

Ienhill'agu, Idvancsi es feltekeny ember volt..Frtggabli
kezdte Janost, hog)' mirol beszelgetnek a gy6nask01'.
Janos a gy6nasi titokra hivatkozva azonnal visszauta
sitotta a ldvlincsi kerest. Kfnvallatasra itelte dillleben
a kiraly, majd a szentet osszekotozve ejjel a Pra,g~n at
foly6 Moldvaba dobtak 1393. marcius 20-lin a l\liroh"
hidr61. Nem si.U1yedt holtteste a viz ala, hanem apl'ili~

17-en, a viz szfnell uszott, es ugy fellylett az ejszali.<l
ban, mintha tobb szaz gyeli.ya vilagitotta volna meg.
A p1'agaiak kihoztak a vizb61 a holtiestet, es elegtete1t
koveteltek az "alamizslla.s atya" halalaert a kiralyt61.
A ltira.ly a Szent Vitus szekesegyhazbilll temettette el
a v6i:anut, megpedig a legnagyobb iinnepelyesseggel.

Tisztelete a kozepkorbilll gY01'san teljedt el Kozep
es Kelet-Em6pabilll. A pnigai Ka1'oly-hidon 1638-hul
allitottak fel szob1'at, ermek mintajara mi.11ck11 JL' k
emeltek hasonl6 szobrot tiszteletere. Legi:obb abniz()
lasanal feje korill ot csillagb6l a116 koszoni lathat6, C I

a latin TACUI (= ha11gattam) sz6 5 bettijet jelkepezi.
1719-ben snjat felbolltottak: e.s nyelvet epsegben talal
talL 1729-ben avattaI~ szentte. 1929-t61 Csehorszag fa
vedoszentje.

VAIOSONI(2015. rnajus

1350 ko1'iil szu
letett a cseh Pomuk
nevu pieiny faluja
ban, szegeny csalad
b61. Csecsemo.koni
ban sw.yos betegsege
miatt szillei meg
fogadtak, hogy feI
gy6gyulasa eseten

j papnak fogjak neve1
ni. FeIgy6gyult, es
Pnigaba ketiilt. Jo
got talmlt, majd pap
lett, azonban elete
1'61 csak a v6iarlli-le
gendajab6l ismetiink
pontos adatokat.
P1'agabilll nepszeru

hitsz6nok volt, e1'seki titkar, azutan kanonok, majd aI
talallOS erseki helytart6 lett.

Kesobb Iv. Vencel kinily udva1'aba ke1'illt. Johillllla
ltiralYlle Janost valasztotta Ielki atyjlinak: is, gyakori
gy6n6ja volt. Janos az Egyhaz e1'dekeit vedehnezve
szcmbc ke1'illt a ki1'allyal, ez6i tobb fopappal egyiitt a
lti..nily clfogatta es megkinoztatta. Vencel kiraly hirte-

• ,-".,' I I .;~ :'-"'7;~~·'··I;~~i\;'fi.~s·t

A legszebb, a legjobb, a legdragabb ASS~6'ri~~~~i1l
• , ~I .~: .,'.;'li:\\d·..~

-folytatas a dmlapr61 -

Imadkozzunk egy1.itt csaladunkert, szeret
teinkert, ifjusagunkert, a vihigegyhazert,
az UIdozott keresztenyekert, betegeinkert,
halottainkert. S Maria imadkozni fog eret
tiink, hisz egi anyank 0 nekiink. Imadkozni
fog ugy, ahogy azt Blask6 Maria verse sze
pen kifejezi:

FaluvegiA1aria-kep

Faluvegen all egy szentkep:
Sziiz Maria kepe.
Dal es ilIat lengi kon:il
S t.ilvilagi beke.

~.oldogasszony edesanyank,
a az Isten anyja,
Kis ;ezuskat az oleben
Szeretettel tartja.

Szegeny, arva, elhagyatott
Leborul elOtte,
S konnyebbiilve, uj remennyel
Tavozik el tOle.

Taldl nala vigasztalast
Minden szerencsetlen,
Konyorog 6 mindenkiert
Ott, a faluvegen.

Czank Gabor
plebanos

Nagy lehet6seg, es
nagy bukas lehetosege
elott alltunk es allunk most
is. Ezer eve Szent Istvan ki
ralyunk a nemzetet men
tette meg, a nemzetnek
adott uj eletet azzal, hogy
a kereszteny Eur6pahoz
csatlakozott. Ezekben az
evekben is egy uj hon
foglalas, vagy egy ujabb
sorvadas lehetosege el6tt
allunk. A keresztenysegnek
koszonhetoen ezer evig
fennmaradtunk.

Edesanyak! Most rajta
tok all, mi lesz 10, 20, 50 ev
mulva, hogy lesz e kovetke
z6 bekes civilizalt ezer ev.
Ha igent mondotok, akkor
nem lehet kereszteletlen
gyermeketek, akkor kereszteny m6don kell
6ket nevelni, akkor nem lehet, hogy valaki
ne eskudjon meiegyhaza templomaban,
akkor nem lehet"hogy elhunyt csaladtag
jaitoknak ne lelkipasztorotok adja meg a
vegtisztesseget! Eur6paban ez igy szokas.

Mindenhat6 Isteniink! Koszon)iik, hogy
edesanyakat adtal nekiink, aki megtanftot
tak legeloszor is imOdkozni. Aldd meg 6ket!
Aid) meg minden edesanyat, akik az anyai

melt6sagban reszesUltek, es
val/altak mindazokat a fara
dalmakat, amelyeket erWnk
tUrni es szenvedni kel/ett.

6vd meg oket, ahogyan
ok 6vtak benniinket min
den veszelytOl, lemondva
minden kenyelemrol. Add
6 Isteniink, hogy minden
edesanya a Te Szfved szerint
nevefje gyermekeit! Es aldd
meg keriink, a nagymama
kat is, akik nekiink szUleinket
felneveltek.

Es ha mar elsz6lftottad
oket mel/oliink,altaluk'or
angyalt adMI nekiink.

VegUl, boldogsagos
Szuzanyank, HozzOd fordu
lunk. Fogad) minden edes
anyat anyai palastod ala, se

gftsd oket, hogy olyan szeretettel gondozzak
gyermekeiket, amint Te gondoztadegyszii
lott Szent Fiadat. Npveld az edesany6nkban
is, benniink is a hitet, a remenyt es a szerete
tet, segfts, hogy soha el ne veszftsiik ezt. Ta
nfts meg arra, hogy Istenben bfzva boldogok
legyiink mindenveszelyben, s hogy egykdr a
fenyes egi hazaban Veled egyiitt dics6fthes
siik a tefjes Szentharomsagot. Amen

Ivanyi Laszl6
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GYOMAENDRODI :KRONIKA - Civil sarok-
Lapatinszki Lajosne - Mariska neni

Marcius 20-an em/ekezWnk meg az endr6di
csend6rsorWz 80. evfordu/(;jar6/, me/y "Endr6d
tartene/menek ma is tisztazat/an tragikus ese
menye - s a tragediaban megha/t emberek utan
megtart csa/adok, arvak, egy e/etre megnyomo
ritott sorsok maradtak':.. ahogy Szonda Istvan is
foga/maz az esemenyra/ irt megem/ekezeseben.

Mariska neni edesanyja, Po/anyi J6zsefne, saj
nos e/etet vesztette e tragediaban s a csa/ad es a
szeme/y szerint egesz e/ete soran hurco/ta, hurco/
ja ennek a kavetkezmenyeit.

Iden /esz ki/encvenharom eves, es akik /atjak,
s alykor besze/nek ve/e, e/mandhatjak: tiszte/etet
parancso/6 kora es e/ete ellenere /endiilette/, ener
gi6va/ es nagy szeretette/ besze/, cse/ekszik.

l<i ne ismerne hires kelt tesztait, me/yet meg
o/ykar most is sut az Endradi Tajhaz kemenceje
ben rendezvenyekre, es meg is tanitotta rajuk az
ujabb generaci6t.

Egy sze/es aprilisi napon besze/geWnk a regi
piacter (H6sak tere) kaze/eben leva hazaban, me/y
saran a tragediat sem /ehet megkeriilni.

- Mikor szuletett Mariska neni, es mit lehet
tudni a gyermekkorar61?

1922. szeptember 30-an szlilettem, negy
elemit vegeztem, eltem az akkori nehezsor
su esaladok gyerekeinek eletet, ami azt is
jelentette, hogy koran kezdtem el dolgozni.
Eleinte segitettem edesapamnak, ak; fuva
rozott s paraszti munkat is vegzett, majd a
Turiperesen, P6halmon szolgaltam. A turi
hatarban ket evet. Csaladtagkent kezeltek,
szerettek mindeniitt, de igyekeztem is sokat
dolgozni. Elneveztek Maeanak, igy hivott
mindenki.

Sajnos 13 eves koromban arva lettem ha
rom testveremmel. Az arvaszek el akartvinni
ket gyermeket, hogy igy segitsenek. Emlek
szem, leterdeltem edesapam ele, osszekul
esoltam a karom a laba korlil es ugy sirtam,
hogy ne vigyenek el senkit, majd en dolgo
zorn, ugy segitek. Nehez idok voltak. Amikor
edesanyamat agyonlottek, feljelentettek az
allamot, T6th Istvan nevezetll iigyved pert
n.vert, emlekezetem szerint 1500 pengot fe
jenkent, melynek fele at iIIette perkoltseg
kent, a tobbi az arvaszeket. Mikor husz eve
sen nagykoru lettem husz pengot kaptam
belole. Ez lett az osszes karp6tlas, de sohase
panaszkodtam, kemeny munkaval sok min
dent el lehet erni. Dolgoztunk. Cukorrepat
egyeltiink, dohanyt termesztettiink, mikor
mit kellett. Sajnalom is a mai fiatalokat, hogy
hiaba tanulnak szakmat, nines munka, tet-

lensegre vannak itelve, vagy el kell menniiik
a varosb61.

- Mikor ment ferjhez Mariska neni?

1941-ben, Lapatinszki Lajoshoz. 6 kubi
kos volt. Ott dolgozott, ahol kellett. 1942
ben Csikszeredan, majd a haboru utan Bu
dapesten, illetve szerte az orszagban, meg
vegul 0 is az AFESZ-nel dolgozott, ahol en.
Kozel harmine evet eltunk egyiitt. Sajnos
1972-ben meg halt, s mar negyvenharom eve
vagyok ozvegy.

- En gyermekkoromb61 termeszetesen mar
csak az AFE5l-es evekre emlekszem, arra, hogy
Mariska neni az AFE5Z-nel dolgozott, ott is lak
tak akkor a Polgar; iskola mellett, es mindenben
lehetett batran Mariska nenihez fordulni, min
dig segitakesz, mosolyg6s volt. No es termesze
tesen a gyermekekre.

Igen, huszonnyolc eves koromban keriil
tem az AFESZ-hez, es ott is dolgoztam, amig
nyugdijba nem mentem. Ugy ereztem, elfo
gadnak, szeretnek az emberek. En is nagy
megertessel, szeretettel, segitokeszen for
dultam felejiik. Endrodon mindenkinek ne
hez sora volt, kinek ezert, kinek a2;ert.

Gyermekeim az6ta mar termeszetesen
felnottek. Marika Szegeden lakik, 0 orvos
lett.

Gizike a Dohanyipari Teehnikumba jart
Debreeenben, majd az Egri Dohanygyarban
dolgozott, ma mar 0 is nyugdijas, szinten
Szegeden el. Laci fiam pedig itt a gyomai
varosreszen faipari vallalkoz6. Rendes gye
rekek. Biiszke vagyok harom gyermekemre,
s hat unokamra.

- Hogyan telnek a mostani evek, a minden
napok kilencvenen fellil?

Hat az evek eljartak, igaz. Viszonylag j61
vagyok, persze magas vernyomas, miegy
mas, a korral jar, de menni kell elore, esinal
ni kell, amit lehet. Ha felbukunk, felbukunk.
6rokke nem el az ember. Buszke vagyok
azert arra is, hogy meg ellatom magam.

Amig tobbet birtam, tobbet dolgoztam,
ma talan kevesebbet. Oriilok, ha tehetek va
lamit, ha a Tajhaznak sziiksege van ram, me
gyek. Szeretek slitni, fozni es segiteni, ahol
lehet.

Amikor meg pihenek, akkor olvasok, azt
kedvelem, vagy hireket nezek a Tv-ben, meg
mindent, ami sport, mozgas. Kosarlabda,
kezilabda, vizis portok, kerti temak. Egesz
eletemben mozgasban voltam, esinaltam va
lamit, talan ezert is szeretem az aktiv sportot
nezni.

A hireket, esemenyeket meg azert sze
retem nezni; mert erdekel, mi tortenik a vi
lagban, az orszagban. Az orszagot epiteni,
szepiteni kell, ez a mi orszagunk. Epiteni,
szepiteni kell a varost is. Ennek kapesan nem
minden pozitiv meg. En is varom, hogy a
holtag kotrasa soran kiszedett keritesemet
visszarakjak, megigertek.

Megbekeltem sorsommal, nem is nagyon
szoktam beszelni r6la. Egy valami azert, ami
erdekes. Soha senki meg nem kerdezte az
eletem soran, van-e valamire sziiksegem,
segithetne-e valamiben. Oriilok, hogy a mai
fiatal generaci6nak mar nem ugy kell elni,
mint nekiink hajdanan, talan el sem hinne,
ha hallana a sok nehezseget, ahogy mi el
tiink.

Eljovetelemkor meg meglepeteskent meg
kinal az altala nekem sutott igazi endradi ka
poszt<~slepenybal, s az utcaig kiser, integetve.
Eigondolkodom, ha a mult ilyen eros, a jova
csak biztat6 lehet.

Kivanunk nagyon sok erat, egeszseget Ma
riska neninek, es tovabbi szep, bekes eveket
mindnyajunk oromere.

Dr. Varju Laszlo
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pentek 8-12, 13-18.
szombat 8-18.
vasarnap 9-12
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jatekos kedvii fogadoinkat
nyitvatartas:
hetfo, kedd 8-12, 13-17.
szerda 8-12, 13-18.
csLitortok 8-12, 13-1 7.

elfogyasztottuk jo etvaggyol.
Az inycsiklondo iIIotokat szerettUk.
Afinom pirftos kenyeret megetluk.
Mo is erzem ezt oz ilia tot,
a reggelhez hozza tartozotl ...
Reg volt, igoz sem volt talon,
elmosodo1t emlek 0 mult kopo1t folan.

Benke Mario

Amull illata ...

Egy ismert illatot hoz aszel,
regmult idakral mesel ...
Felidezi agyermekkorom,
az i1lat bevon, mint egykoron ...
Hojnoli reggeli keszites,
nekunk gyerekeknek, onyoi kedveskedes.
Apiritos kenyer iIIota szallt,
latomasszeruen "kiobalt" ...
Ebredeskor onyank mar tUstenkedetl,
munkabo, iskolabo menaknek
reggelit, tizoroit keszitetl ...
Nyugtaztuk szeles mosollyol,



A magyarorszagi gy6gyfiirdozes tortenete

Herkulesfiirdo

Magyarorszagon - ellen
tetben a nyugat-eur6pai orsza
gokkal - meg a XVII-XVIII.
szazadban is folyamatosan hasz
naltak a nyilvanos fUrdoket. Ez
tobbek kozott a torokok altai
kialakitott nagyszamll kozrtird6
tovabbelesenek volt koszonhet6.
A torokokt61 megorokolt fiird6k
1686 utan kincstari tulajdonba
kerultek. I. Lip6t csaszar az ud
varnak tett j6 szolgalatok feje
ben e16szeretettel adomanyozta
ezeket a hiveinek. Bar az egykor
vilaghirii gy6gyfiird6k aJlapota
teljesen leromlott, regi fenyuket
es hiriiket a XVIII. szazad maso
dik feleben lassan visszanyertek.

Rupp Jakab Buda-Pest es
kornyekenek helyrajzi tortente
dmii, 1868-ban napvilagot Wott
munkajaban, valamint a Magyar
Orszagos Leveltar es Budapest
F6varos Leveltaranak dokumen
tumaiban nyomon kovethetjuk
a nyilvanos furd6k tulajdonvi-
szonyait. .

Magyarorszag es Erdely
dmu konyveben, melyet az
1830-as evekben vetett papirra,
John Paget a budai furd6kr61 is
megemlekezik. Szerinte a 150
eves torok uralom ket fennma
rad6 eiuleke a furd6k es a tiiroek
voltak, melyeket meg a reform
korban is hasznaltak a keresz
tenyek. Reformkori magyar
varosrajzok dmu koteteben
Antalffy Gyula tobb olyan ko
rabeli ujsagcikket es leirast, le
velet kozol, melyek a reformkori
Buda es Pest furd6inek jelent6s
forgalmat meltatjak. ,.A legna
gyobb nepszerusegnek orvend6
Csaszar flird6, melynek 64 szo
baja volt, mindig is fontos helye
volt a reformkori tarsas eletnek.
Vasarnaponkent a vendegsereg
gozhaj6kon, tarsas-kocsikon es
omnibuszokon randult ide. A
vendegeket j6 hiru kavehaz var
ta, tancterem es setater:'

·Cassius, azaz Aldol' Imre,
a kiugrott egri cisztercitab61
lett pesti (ljdonasz, ir6 es lap
szerkeszt6 1866-ban megjelent
munl«ljaban, a Magyarorszag f6
varosCl, Budapest leirasa kepek
kel cim(i kotetben is b6ven kiter
a budai flird6kre: ,.A Csaszar
fiird6ben leglljabban 64 szoba
van a vendegek szamara, 27 k6
fiird6, 13 kett6sfiird6. Jelenlegi
birtokosainak erelyes szellemu,
sikert iger6 munkaikodasM61
elvarhatni, hogy gy6gyereje
hova tovabb mindenfele minel
nagyobb meltanylasnak fog or
vendeni. A Csaszar fiird6 for-

rasai a J6sef-hegyb61 erednek ...
A Csaszarmalom teriileten van
a Lukacs-fiird6, mely azonban
kevesebb jelent6seg(i s csak a
nep als6bb osztalyai IMogatjaJe
Nevezetesebb ennel a Kiraly
furd6, melyet hasonl6keppen
ill6 figyelemben reszesitettek a
torokok s Mohammed, budai
pasa boltozatot keszittetett sza
mara. Forrasai a J6sef-hegyb61
fakadnak. Eredeti vize 50 C-os,
rendeltetese helyere vezetve mar
csak 40-42. Kinilyflird6nek je
lenlegi birtokosar61 Konigr61
neveztek el, mely magyarul ki
ralyt teszen. A Kinilyfurd6 he
Iyisege 2 udvarb61 all; az egyik
10 vendegszobaval, 4 k6furd6vel
biro A masik, melynek korulete
dllS vinigszegelyzetbe van fog
lalva, 13 fLird6i szobaval, s szin
ten 4 kOfiird6vei dicsekedhetik.
Nagy hMranyara szolgal, hogy
kozel van erdemesebb verseny
tarsahoz, a Csaszar fiird6hoz. E
fiird6k forrasai a J6sef-hegyb61
vettek eredetoket, mig a Racz-,
Rudas-es Saws fUrd6k a Gellert
hegyen ered6 fomisb61 nyerik
taplalekukat. A RaczfUrd6 Ma
tyas kiniynak kedvencz mulat6
helye volt; a nagy kiraly kertjei
egesz e helyisegekig nyultak s a
kiralyi pa]otaval boltozatos fo
lyos6 altai hozattak osszekotte
tesbe. S barha roppant hevereje
van, mert forrasainak h6sege
majdnem 50 C-ig feJec, megis
csak egynagy kozflird6vel bir.
K6fUrd6je 8, lakszobaja 4 van. A
Rudas fLird6. Ennek ket udvara
van. A kisebbikben lev6 kozfiir
d6t 8 hatalmas oszlop tartja s fe
lette pompas kupola emelkedik.
A nagyobbik elott az uj epUlet,
mely 1831-ben epult. Ebben 15
lakszoba van a lMogat6k szama
ra. Medenczeje roppant szeIes
s 4 "ibnyi meIyseg(i, melyen Ie
lepcs6k vezetnek s nevezetes
azon kovesulesr61, mely a for
rasban leuleped6 asvanyanya
gok osszegyUJeseb61 szarmazik.
A nagyobbik udvarban 31 kad
fiird6 letezik. A torokok azt is
ismertek s az egyik udvarban
lev6 kozfUrd6 meg az 6 koruk
b61 maradt fenn. Hogy meg a
Sarosfiird6r6! is egy par sz6val
emlekezzLink: en'nek van egy ko
zos, 3 k6 es 8 kadfiird6je. Csak
az als6bb foldmivel6 osztalyok
reszeltetik latogatasukban. A
benne rej16 sarelemt61 vette ne
vet. A budai gy6gyforrasok al
tahiban hasznalnak koszveny es
csuzos bajokban ...".

A XVIII-XIX. szazadban, a

hazai adottsagokat kihasznalva
orszagszerte epultek fLird6k, pel
daul a balatonfLiredi, a postye
ni, a herkulesflird6i, vagy Hild
J6zsef Csaszar fiird6je 1841-45
kozott. Klilon kultusza lett na
lunk is a gy6gyfurd6be janlsnak.
Kialakult a fLird6ben val6 visel
kedes ilIemk6dexe. Egy XVIII.
szazadbeli· flird6szabalyzatban
ez all: "A flird6be nem szabad
beszallni a vendegek emberse
ges koszontese nelkul. KerLilje
mindenki a vitatkoza.sokat, ku
lonosen a hit targyaban, mert
ezek inkabb a liceumokba, mint
fiird6kbe val6k. Se.nki fegyvert
nem hordhat, sem nem hasz
nalhat." Id6vel megjelentek az
egyre inkabb intezmenyesitett
fiird6elettel egyutt jar6 jelleg
zetes foglalkozasok, mint pel
daul a flird6biztose. Neki mint
hat6sagi kozegnek feladata volt,
hogy ugyeljen a fiird6kben es
gy6gyhelyeken a szemely~es V<1

gyoni biztonsagra, kozerkolcs
re, a kozegeszsegLigyi szabalyok
megtartasara, a fLird6-, gy6gy
es zenedijak szabalyszeru keze
lesere - ugyanis egyes gy6gyhe
lyeken zenekarokat alkalmaztak.
Nagyobb fLird6kben, ahol egy
i.denyben legalabb 300 szemely
tordult meg, a szolgabir6 latta el
ezt a jogkort, rend6ri biintet6bi
raskodas jogaval is felruhazva.
Kisebb flird6helyeken a kozsegi
eloljar6e volt ez a feladat.

Herkulesfurd6: A valaha
nemet, roman es magyar lako
Sll kiskozseg es fiird6 Krass6
Szoreny varmegye orsovai ja
rasaban fekudt. Herkulesflird6
Magyarorszag legjelent6sebb es
legszebb fiirdaje volt, mely a vi
lag minden tajar61 fogadott ven
degeket. A fiird6telep Mehadia
kozsegt61 het es fel kilometer ta
volsagra, a Cserna vadregenyes
volgyeben, 168 m magassagban
feklidt. Kozpontja Domogled
tbveben epult gy6gycsarnok
volt, melyhez oldalt a Rezs6-es

Ferenc J6zsef-udvar pazarul be
rendezett epiiletei csatlakoznak.
Ezekkel szemben, a Cserna jobb
partjan emelkedett az impozans
kupolakkal ekesitett francia re
neszansz StilUSll Szapary-flird6
hatalmas epulete. E telept61,
melyhez diszes nyaral6k is tar
t?zt~<, ~s~ak fe~e volt Herkules
furdo\ reglbb resze, a Herkules
vasszobraval diszitett Herkules
tel', melyet ketemeletes epliletek
sora zart. Ezekben tobb mint
800 lak6szoba ,Hit a vendegek
rendelkezesere. Herkulesfi.ird6
nek tobb forras es fiird6je volt;
az el6bbiek ketfelek: konyha
s6sak es kenesek; konyhas6s az
56 C-os Herkules-forras, mely
emberdereknyi sugarban tor e16,
s naponta 38400 hektoliter vizet
szolgaltat. Ez a forras tapJalta a
Herkules-es a Maria fiird6t es
a fedett uszodakat. Herkules
fLird6 vizeit a kovetkez6 beteg
segek ellen hasznaItak: CSl1Z,
koszveny, aranyer, gorvelyk6r,
szifilisz, higany- .es 610lnmer
gezes, idegbajok, benulasok, a
legz6szervek hurutos bantalmai,
barbajok, fekelyek, csontbantal ..
male A furd6 a magyar kiralyi
kincstar tulajdonaban alit, mely
t61 a temesvari takarekpenztar
berelte. A furd6 IMogatottsaga
evente meghaladta a 8000 f6t.
Kornyeke vadregenyes es igen
gondozott. Herkulesflird6 Eur6
pa egyik legregibb gy6gyhelye.
"Ad aquas Herculi sacras" ne
ven ismertek mar Traianus 1'6
mai csaszar idejeben. 1817-ben,
I. Ferenc latogatasa utan indult
igazan fejl6desnek. Mehadiai
fiird6k helyett eld<art61 nevez
ziik hivatalosan is Herkulesfiir
d6nek. Vilag-es eur6pai hir(i
fLird6hellye a XIX. szazad otve
nes-hatvanas eveiben valt.

Forras: CSiffary Gabriella
Regi magyar flird6vilag

dr. Macsciri judit
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"Szamon-tartva" .. egy kiallitas endrodi vonatkozasai

rekvagasba. Egyszer aztan megjelenik a
Matyi baesi es hoz egy zsak - majdnem
teli volt a zsak - ij,sztet, hogy hat ez az
en munkaberem. Oszinten sz61va nem is
gondoltam arra, hogy ezer valami jar. Es
aztan hazakilldtem a mamamnak Szeged
re es tarhonyat csinalt belole. De nem ez
a poenja a dolognak, hanem a poenja az,
hogy nem telt bele nehany Mtbe hoznak
nekem egy tJjsagot. Az volt a efme Vihar
sarok. Hat ez egy erosen baloldali tJjsag
volt. 1949-ben leheteft vagy 50-ben - nem
tudom. Szumma-szumlT/arum, Rakosi
korszakban, amikor az tJjsagfr6nak nagy
erdem volt, hogyha tudoft egy egyhazel/e
nes eikket talalni. Most kital8lt r61am is egy
nagyon erdekeset es legalabb hat centis
beW~kel az ele/en az volt kifrva, hogy:
ARATNI MENT ES KONKOLYT HINTETT.
Hat kiderOlt, hogy r61am van sz6. EI is
mondja azt, hogy en esalard m6don, ez
zel a Gyurieza Matyi baesival, raszedve ot,
szerzodest katottem. Ahelyett, hogy arat
tam volna· asszegy{fjtattem az embereket
a - hat ki se mentem a napra, hanem ott
hOsaltem a nagy fa arnyekaban - ossze
gyOjtottem delbe az embereket, agitaltam
oket, hogy ne arassanak es tegyek fankre
a sajat termesOket. I/yen eszembe se ju
tott, ilyen esszerOtien dolog. Ugyse esinal
tak volna meg, hiszen ebb61 eltek. Ja -- az
tan meg, hogy mestersegesen falsertettem
a I<ezemet es mutogattam az embereknek,
hogy reszvetet keltsek magam irant. Hat
rettenetesen el voltam keseredve, hogy
valaki ennyire gonosz tudjon lenni. Hogy
kitalalni egy ilyesmit, egy $z6 nem volt be
161e igaz. Tenyleg en nem lattam azt, mint
kesobb mondtak, hogy napkazbe @tak ott
embereket, akik nezegeftek a munkankat.
De mondom en tOl se neztem es teljesen
el voltam merOlve, reszint a faradsag, meg
a szfvem rettentoen zakatolt. Meg alig aI/
tam a Ii!lbamon, nem volt nekem kedvem
ott nezel6dni. De tJgy latszik, tenyleg kijOt
tek. Meghal/oftak ezt a szerzodest, a fa
naesb61 kiszivargott; j6 alkalom volt arra,
hogy az egyhftzon va/amit ussenek."

Tisztelt Olvas6!

Az Endr6di Nephaz kiallft6 termeben
2015. april is 17-en nyflt meg a "Szamon
tartva" cfmu kiallftas, mely a kommuniz
musban meghurcolt papok tragediait
mutatja be. A kiallftast Tikovits Ern6 Ie
veltaros, az egri Szent Istvan Radi6 mun
katarsa gyujtotte es allftotta ossze, mely
vandortarlatkent jarja az orszag nfv6s ki
allft6helyeit.

Megraz6 es megdobbent6 eletsorsokat
jelenftenek meg a meghurcolt lelkeszek
szemelyes targyai, dokumentumai. A tor
tenelemnek egy olyan szelete kerOI most
bemutatasra, mely meg ma is sok sotet
foltot, tisztazatlan korOlmenyt tartalmaz.
Sajnos falunk, Endr6d sem volt mentes az
egyhaz elleni megmozdulasokt61, a helyi
papokat er6 atrocitasokt61. Vfzvary Lasz
16 endr6di kaplan meghurcoltatasat talan
meg a helyi lakosok sem tudjak. A kiallf
tas megemlekezik a kOlonleges tehetsegu
papr61, akinek Endr6dr61 a kommunista
diktatura el61 kellett elmenekOlnie. 1995
ben az id6s pappaI Varga Laszlo keszftett
magnetofonos felvetelt, melyben az atya
elmondta endr6di meghurcolasanak torte
netet. Sajnos mar sem Vfzvary atya, sem
Varga Laci bacsi nincs kozotWnk. Ezzel a
visszaemlekezessel mindkett6jOkre szere
tettel emlekezOnk.

Reszlet Vfzvary Laszl6 piarista tanar
visszaemlekezeseb61:

"Hat, ha valakit egyaltalan erdekel,
beszamolnek egy masik erdekes endr6di
kalandomr61, elmenyemr61.

Nagyon szerettem az ottani paraszt
embereket es j6 baratsagba is, kevered
tem ve/Ok. Tabbek kazt egy Gyuricza Matyi
bacsi nevezeW, tJgynevezett - idez6 jelbe
tett - "al/atorvossal", aki egy bieskaval fal
szerelve herelte a lovat; meg, ahogy ilyen
falusi, hat autodidakta al/atorvosok szoktak
esinalni, gy6gyftotta az al/atokat. Na, eleg
az hozza, hogy volt neki egy kis faldees·
Mje es hat, mikor bejott a pJebaniara, sok·
szor tJgy ev6dtem, meg beszeltem vele: .
No, Matyi baesi, mikor fogunk aratni? - hat
ezt olyan tabbes szamba mondtam, de 6
r:.agyon komolyan vette. Es egyszer esak
Jon, azt mondja: - Hat Tisztelend6, ekkor
meg ekkor jajjan, mert sz61tam mar a ta·
nacsba, hogy maga fog nekem segfteni.
Hat egy kiesit meglep6dtem, hogyennyire
komolyan vette a jelentkezest, de mar nefJ7
akartam visszakozni. Es hat a Plebanos VI'
is ,?eleegyezett. Es a megbeszelt napon
felultem az 6 szekerere felesegevel, ha j61
tl.!.dom Mari nenin~k, hfvtak - egyiltt kimen·
tunk a tetthelyre. En nem tudom hany hold
le~etett, nem volt olyan nagyon sok, mert
harom napig dolgoztunk. Eletembe meg
kel/, mondJam- eletembe nem esinaltam
ilyet. ':!at szegedi gyerek voltam, hat apam
mernokember volt. I-Iat azt sem tudtam
hogyan kel/ csinalni, ezt a marokszedest.
Hat persze az aratast a Matyi baesi csi·

nalta. Ennekem a r-:c::-......".~-----i"":T"':'TJ'!""""Iom!"""'......
feladatom lett vol
na az, hogy lepest
tartva vele, szepen
osszekatozzem, es
ott hagyjam hely
ben a keveket. E16
zoleg megmutatta,
hogy hogyan kel/
ket kezbe venni,
osszedugni a ket
veget a h6nalja ala
behajtva csavarni,
megesinalni az tJgy
nevezett katelet.
Azt letenni a foldre
tJgy, hogy lehajolni,
asszemarkolni, egy
csom6t betenni es
szepen kotni azt a L-_--"'-_ .-----'-----

katelet es folemelni es helyere tenni. Hat
megpr6baltam, csinaltam. Mar gyerekko
rom 6ta nem volt nekem j6 a szfvem, de hat
akkor speeiel, aranylag, eleg egeszseges
voltam. Hat ez 47-be volt, olyan harmine
egynehany eves lehettem akkor. Hat egy
darabig ment is, de hat Matyi bacsi sokkal
gyorsabban haladt elore, mint en. Vissza
visszanezett es latta, hogy lemaradtam.
Rettenetesen nehezen ment a doloa. Bor
zaszt6 meleg volt. S hat elkezdet( olyan
erosen dobogni a szfvem, hogy a torkom
ba ereztem es hat azt hittem, hogy ossze
esek. Hat egy-ket 6raig ment is es utana
teljesen ki voltam keszillve. Rengeteget
ittunk, marmint vizet. Volt egy kaesog,
amiben vfz volt. Rengeteget izzadtunk,
stb. es hat se lattam, se eltem, se haltam,
mar esak automatikusan esinaltam. Akkor
aztan nagy nehezen eljatt a del, akkor egy
fa ala htJz6dtunk. Matyi baesi egy nagy ke
nyerbol - egy 6riasi, meg eletembe nem
lattam akkora karej kenyeret - 6riasi karej
kenyeret levagott es egy nagydarab sza·
lonnat tett; es hat elkezdtUnk volna eM
delni. De megmondom oszinten ra se tud
tam nezni, olyan faradt voltam, hogy nem
volt semmifele etvagyam, es nem tudtam
enni. Aztan nemi kis pihenes ulan foly
tattuk a dolgot. Hat soha nem nezlem fal,
esak menWnk szepen elore. De dobogott
a szfvem, olyan erosen es, olyan gyorsan,
hogy azt hittem, hogy ott esek ossze. Ami
kor eljatt a napnyugta, akkor vegre jatt a
hazateres ideje, vegre fa/OltUnk a szeker
reo Hat Mari neni kazbe otthon fozaft, va-

. lami nagyon j6 birkapaprikast, ,abb61 azert
'ettem j6fz{fen es lefekildtem. Es azt, hogy

most hagyjanak engem Mkibe, hagyjanak
meghalni, en most se, nem elek se nem
halok. Rettenetesen rosszul ereztem ma
gamat. Hat aranylag fiatalember voltam.
Masnap reggelre teljesen kipihenve es hat
visszamentUnk es esinaltuk. Hat fgy ment
ez, ha j61 emlekszem harom napon ke
resztUl. Vegill aztan hat nagy nehezen ha..
zamentem. Hat oszinten sz61va nem-nem
hittem volna, hogy ilyen rettenetes neMz
munka. Aztan visszatertilnk a rendes ke-



2015. majus

Voros Vince tortenelmi jegyzete It

11

Vbrbs Vince

JEGYZETEK

NAGYATAOI SZABO Istvanrol*
FUTO Zoltanne gyomai lakos sza
mara, mint Nagyatadi Szabo Istvan

tisztelojenek

Mivel nem tudom, mennyi hiranyag
van birtokaban, igyekszem rbviden, az
altalam ismerteket bsszefoglalni. Elbre
bocsatom, Nagyatadi Szab6 Istvant, a
magyar parasztsag egyik legjobb szan
deku, tehetseggel megaldott fianak tar
tom, aki els6 volt a parasztsagb61, aki
miniszter lett, a magyar mez6gazdasag
elere kerOlt, fontos reformokat tervezett,
de az uri vilag megsokallta becsOletes
tbrekveseit es megbuktatta, Kisgazda
partjat szejjelforgacsolta, s vegOI bngyil
kossagba kergette.

1924. szeptember elejen Nagyatadi
SzabO Istvan fbldmUvelesOgyi minisz
ter az un. EskOdt-perben tett vadasko
dasok (panama) miatt lemondott, de
Bethlen Istvan miniszterelnbk, Horthy
es a magyar kbzvelemeny kivansagara
visszavonta lemondasat. De a tamada
sok nem szUntek meg, egyik parlamenti
Olesen a szocialistak tamadtak. (Ennek
el6zmenyei vannak, melyr61 majd ke
s6bb sz610k). Egyik szocialista kepvisel6
hazhelyjuttatas kesedelem miatt ujabb
tamada?t intezett Nagyatadi ellen. Egy
hadirokkantat is ellene laz/tott. Holott
nem a miniszter volt itt a felelos, hanem
a rendelet vegrehajt6 bir6sag kesedel
meskedett. Nagyatadit ez is nagyon
bantotta, amikor a j6t akart mindig, se
giteni a nincstelen nepen. 1924. okt6be
reben aztan ujb61 lemondott, reszben az
EskOdt** per tisztazasa miatt, masreszt
sulyos harcai voltak a penzOgyminisz
terrel a vagyonvaltsag-fbldek ertekenek
megallapitasa targyaban es harcolt az
igazsagOgyi miniszterrel a fbldbirtokren
dezo bir9sag eljarasanak meggyorsitasa
vegett. Ugy latom ma is, hogy minden
huzavona Nagyatadi Szab6val szemben
celtudatos kormanypolitika volt, (sot meg
az ellene felsz61al6 szocialdemokratak
is Bethlenek titkos provokativ munkaja
kapcsan tamadtak), mert a nagybirto
kosoknak, az uri vilagnak, nem tetszett
a parasztminiszter fbldreform terve, el
akartak tavolitani, nemitani. Sajnos, si
kerOlt nekik. Az Ogyek vitelet az FM-ben
Schandl Karoly fbldmivelesOgyi politikai
allamtitkar vette at. Nagyatadi Szab6
Istvan ezutan partjaban a "Kereszteny
Kisgazda-Fbldmives- es Polgari Part"
ban tevekenykedett. Tizenhat pontb61
21116 kbvetelest terjesztett e16, melyet
Bethlen miniszterelnbk latsz61agosan
elfogadott, hogy a kisgazdakat lesze
relje. 1924. okt6ber 3D-an, csotbrtb
kbn reggel hazautazott csaladjahoz
Erdocsokonyara Somogy megyebe,
hogy a merhetetlen terheket kipihenje.

Dehogyis pihenni ment. Ozte, Oldbzte aZ
ellene sz6tt armany, es hazaterese utan
ket napra bngyilkos lett. Az akkori sajt6
elkend6zte, agyverzest irtak. Tragediaja,
vere a nemzet azon retegenek, akikert
dolgozott, akil< szerettek, azok atka szallt
Bethlenek, a gyilkos banda fele. Vertanu
lett Nagyatadi Szab6 Istvan.

Ellensegei programtalansaggal va
doltak. Pedig ebben a nehez id6szakban
6 tett a legtbbbet a magyar mezogazda
sagert es nepert;

1. A magyar politikaban diadalra vitte
a nepi es agrariranyzatot.

2. Fbldreformjar61 kOlfbldbn is elis
merik, hogy a legsikeresebb egesz Ke
let-Eur6paban.

3. Az Alfbld fasitasaval s a nagyara
nyu csatorna rendszerek epitesevel, i1
letve azok epitesenek megkezdesevel, a
permetez6 bntbzes bevezetesevel szel
s6seges klimank ellen vedte a mez6gaz-
dasagot. .

4. A tobbtermeles erdekeben a ne
mesitett gabona~ es burgonya vet6ma
got terjesztette el a kisgazdak kbzbtt is.

5. A Mez6gazdasagi Kamarak fel
allitasaval tbrvenyes erdekkepviseletet
adott a mez6gazdasagnak. (Nem 6rajta
mult, hogy elfajult.)

6. A teli gazdasagi iskolak szerveze
sevel a gazdasagi szakoktatas nepies
iranyat jelblte meg.

7. A mez6gazdasagi mllnkassag er
dekeben hozott tbrvenyeivel egesz Eu
r6pat megel6zte.

8. A mez6gazdasagot a kOlforgalom
teren is felszabaditotta.

9. Minisztersege alatt keszOlt az uj
bortbrveny, az erdeszeti igazgatas ujja
szervezese es a tejszbvetkezeti hal6zat
fblelesztese.

10. A tbnkrement magyar allatte
nyesztes, az 6 keze alatt eledt ujja.
Egyetlen el6de sem tett ennyit a magyar
mez6gazdasagert. Val6jaban azert kel
lett meghalnia, mert igazsagot akart ten
ni az elnyomott nep erdekeben.

1863-ban szOletett a Somogy megyei
Erd6csol<onyan, kOzdelmes volt elete es
halala is. Persze, nagy temetest rendez
tek, a bucsubeszedet Bethlen Istvan gr6f
miniszterelnbk mondotta, ahogy olyanol<
eletenek megszUnesekor szokott lenni,
al<iket eletokben armanykodassal Oldbz
tek es eppen az, aki i1yenkor a kopors6
nal szemforgat6 hamis hangu beszedet
mondja. Egyes kbrbk meg 1937-ben is
Nagyatadi ellen agaltak a hivatalos Ma
gyarorszag urai kbzOI. Siremleke leleple
zese el6tt levesettek a marvanytablar61
a "Nagyatadi" el6nevet, melyet a nem
zet kbzvelemenye es tudata adott neki,
csak egyszerUen Szab6 Istvant akartak
meghagyni. Erre regi baratai a minisz
terelnbkhbz fordultak orvoslasert, hogy
Nagyatadi Szab6 Istvant hivatalosan
is elismerve, azzal a nevvel kerOljbn a

siremlel<re es a magyar tbrtenelembe,
mellyel az orszag nepe ismeri es illeti.
1942-ben a Parasztszbvetseg es a Kis
gazdapM is demonstral6 nagygyUlest
tartott Erdocsokonyan (egyesitett neve:
Csokonyavisonta - Somogyvisonta es
Erd6csokonya egyesiteseb61 lett 1941
ben).

Nagyatadi Szab6 Istvan eletLltjanak
kiemelked6 esemenyeit jegyezte fel a
tbrtenelem az 1919-es kaposvari marci
usi esemenyek kapcsan.

Az SZOP-vel val6 kesobbi vitaja mar
1919-b61 fakad, amikor eles ellentet
ben alit velOk, mert a jbvend6 fbldrefor
mot alapvet6en ellentetes szemszbgb61
szemleltek. A szocialistak el6szbr csak
berloket akartak, mig Nagyatadi ezt
mondta: "Mi gazdak es fbldmives mun
I<asok tiltakozunk a szocialistal< ilyenfele
tbrekveseivel szemben. Mi azt akarjllk,
hogy meg a beres-cseledb61 is szabad,
fOggetlen fbldtulajdonos polgarok legye
nek. Arr61 pedig hallani sem akarunk,
hogy a fbldmives nep csal< berl6je, robo
tosa, berese legyen az allam fbldjenek,:'
Karolyi Mihaly meghivta a kormanyba. 0
azert vallalta, hogy a fbldreformot segit
se megval6silani. A Gazdaszovetsegb61
alakitott Fbldmives PM fuzionalt Nagy
atadi Kisgazda Partjaval, majd az el
lentetek szitasaval sokor6patkai Szab6
Istvan vezerletevel I<ileptek Nagyatadi
minisztersege miatt (vedtek a nagy
birtokol), sajnos, Nagyatadi egyik regi
vezeto-emberet is megtevesztettek,
Novak Janost, es 6 is, tbbb emberevel
sokor6patkaivel menve, tamadni kezd
te Nagyatadit. Tevedtek Nagyatadival
szemben, 6 a nepet szolgalta. 1919. feb
rllar 16-an megjelent az 1919. evi XVIII.
t. c., mely a forradalom tbrvenye volt. A
tbrveny a nagybirtok maganjogi erdekeit
alarendelte a parasztsag erdekeinek. A
tbrveny korla!ozta a szocialistak veze
t6 szerepet. Ugy lattak, hogy a fbldet a
parasztsag a Karolyi parti Buza Barna
es a kisgazdaparti Nagyatadi kezeb61
kapja. Nagyatadi megtisztitotta partjat a
Fbldmives Parttal befurakodott reakci6s
elemekt61, de nem szakitott a forradalom
kormanyaval.

* A Magyar Eletrajzi Lexikon (MEL)
II. 679. old. marxista szel/emben meg
in munka szerint Nagyatadi a "m6dos
parasztsag kepviseloje", "hinelen meg
holt ... "

** MEL i. 447. - EskuU Lajos
(1896-1957) Nagyatadi szemelyi tit
kara, Kisgazdapan egyik tit!<8ra, a
F61dmivelesugyi Miniszteriumban a
16kivitel ugyekkel {Jz6ft panama fOvad
lotija, terhelo val/omast teft Nagyatadira,
jel/emtelen ember.
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J(onyorges a SzentJeIekhez

Szentlelek! Fo jo! Szent neved
Boritsa langba szivemet!
TOzednek edes langja fennen
Lobogjon vigan en feleltem.
Ebresszen bennem szent kegyed
Szerelmes, elo, nagy hitet!
Vilagits at, Te, draga Feny,
Nehogy sotetben haljak en.
Te szent arnyekod huvositsen,
Hogy idegen Wz ne hevitsen.
Szivemnek kertje elni fog,
Ha hull ra egi harmatod.
Fo Vigasz, varom jottodet,
Csokold eletre lelkemet.
Ajandekaid, mint a tenger,
5 NelkOled koldus csak az ember.
Itt van szivemnek kelyhe, Te
POnkosd boraval toltsd tele!
Add, ha parancsod megjelen,
t<atonakent en megtegyem.
Te jo tanacsod hadd vezessen,
t<Olonboztessek jot, helyesen.
Szent ertelmedet ha adod:
FeIismerem akaratod.
Arany folyam vagy, Bolcsesseg,
Szerelmed csokja bennem eg,
Es igy a sZlvem tudj,a, er~z: ,
Milyen j6 vagy Te es mlly edes.
Szemem mindig csak Rad tapad:
Igazsag Lelke csak Te vagy!
Megigerted, jo Jezusom:
Evendeget en megkapom.

.A szivem varja vagyva, halkan,
6t varja ez az Ores barlang.
~.oldog Iesz, majd ha aJdva jo:
Orokre nalam marad 61

Angelus Silesius
Forditoffa: Szenasi Sandor

rVNI<OSD ELOn

Szent, ehes lelkem, pOnkosd Onnepere,
Mint jollakott tuzok, magadba hullva
Feledd, hogy bOszke, forro szarnyadat
Cibalja, tepi verek irigy ujja.

Hiszen tudod mar mi a Vegtelenseg:
A Vegtelenseg az a magyar b~nat
5 hiaba vergodsz halo hattyukent,
Szomorubb letek busul majd utanad.

Ha idejott€1, tOndokolj s dalolj esak,
Evegtelen vizen bOszkebben usszal
S esudaljanak, hogy meltobban repOI
Zilalt szarnyad az egi Sziriusznal.

Szent vagy s ha megis lenyilaz az Ehseg,
Mint vadludat rozsdas vessza talalja,
Ne sirj, dalold el hires eneked,
Hogy nyogve varjanak ujabb csodaral

Jozsef Allila

VAROSONK
Angelus

Maria, majusi eslek
Asszonya, mennyei feny,
Mfg arak ejbe sietnek,
Megterek szivedhez en.
Megterek, mela eretnek,
Tekozla, alVa fiv,
Latom e faldi tereknek
Minden szerelme hill.
Mert csak Ie vagy a rozsa,
I<i itt orokre virul,
Almok davidi fornya,
Mely porba sohase hull!
Te vagy a csillag egUnkan,
Mely ezer eve bonIs,
Maria, te vagy a pUnkasd
Palmaja, dicskoszorus!

Juhasz Qyula

.........,.",A SzentIelek eke!

Hogy angyalkezbol bezarult az Eden
dlok morajlik, forr a fold sziveben,
s a kereg IOvisL bojforjant terem.

Az ember ilt vergodatt riigre esve,
tiivis szurkalta labait sebesre,
s kiszvrta Ielke almoda szemet.

S mig kiinnye hull a fiild ugarszivere
a Szentlelek mar nehany ezer eve
jar, jar a bojforjanos fiild felett.

Szant vihar-vemhes titkos paripakon,
iii eben mag van, edes alom-makony,
s amerre megy, a yak szem mennybe 1M ...

[gy jar a fiildiin nehanyezer eve,
meglUzesUl! embersziv az ekeje,
s evszazados barazda jar nyoman.

Akkor van igazi Unnep, piros pUnkiisd,
mikor egy vaksi, riigre giirnyedt baniis!,

. szanta, izza ekeje megerint.

Az volt a pUnkiisd, mikor az a hitvany
gyavan bujdoso tizenegy tanitvany
aSzentlelek tUzes ekeje lett.

Az volt a szanfas! Vegtelenbe vagfak
barazdat minden tajan e vilagnak,
es Fiild es ember vjral almodik.

. Mecs Laszlo

PUnkosd

Piros pUnkiisd iiltozik sugarba,
Mosolyogva szallie a vilagra.
Nyomaban kel ede~ razsa-iIIa!,.
Fenyiiziin hull, a sZlvek megnyilnak.

Hogy el5sziir IUnt fel a vilagnak:
TUzes nydvek alakjaba' tamadf.
Megoldotta apostolok nyelve!,
Hirdete a gyozedelmes eszmet.

Pims pUnkiisd, jultasd liszta fenyed'
Ma is minden bankodo szivenek,
Hogy ki tevelyg ketsegbe', homalyba':
Vilagita sugaradat aldja.

Habozaknak oldjad meg a nyelve!,
Vilagositsd hiltel fal az elmet.
Hogy az eszme szivbol szivbe szalljon,
Diadallal az egesz vilagon!

Piros pUnkiisd, szallj Ie a vilagra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imara.
Oszlasd szejjel mindenUtt az ejel.
Szeretetnek sugara, Szenflelek!

Reviczky Qyufa

2015. majus
Szent Lelek unnepere

Mikor a basa-razsak voltak itt
Fejedelmi viragok, '".'
Loptunk idegen kertekbol IS

A templomer!'
Hogya templomban viragosan
Lassuk egymas!,
Leanyok, fiuk, nyugtalanok,
Mert csak a templomban
Enek, ima es beszed mellett
Lattuk igazan egymast.

Hajh, Szent Lelek,
Be, ifju lehettel akkor
S az akacok is ifjak leheltek:
Micsoda PUnkiisdiik voltak akkor.

Dehogy, a mai PUnkiisdiik
A szepek es igaziak.
Nem kell templom, minden templom
S ugy kivan a pUnkiisdi kiraly,
Hogy tudja, mire vagyik,
Hogy tudja zavarosbol
Ciyiinyiiruen kibontva,
I(i az, akit mezlelenitve
Vjfek virilgokkal
Tele es teleszar.
Es sokkal szebb azata
Az elel. a vagy es a lemondas is,
Miata templom minden
S nem a pM basa-rozsak
Akacok, razsak, semmik
Az igazi viragok,
Fejedelmi viragok.

Minden, minden es minden,
Templom, templom es templom,
Lyanyok, Iyanyok es Iyanyok,
Szeretlek es szeretlek es szeretlek.

Ady Endre
PUnkosd

Vjjong a lei kern s tdve va~ iiriimmel:
Ma erkezik a regvart vendeg!

Bar liIiom-palastot
Vehetnek vallaimra
S eJebe vgy mehetnek ,
Hogy szazfeheren Udviiziiljem Ot! 
Bar tazrazsilkat, ego sZlveket
Szarhatnek szet a nagyvilagon,

I;-iogy iIIatot es szineket
Es imakat talalion,
Amerre jar! -
Bar lenne sZlvem Unnepi
Zsolozsmdl zeng<5, nagy harilllg,
Mely szetkialtja iiromet,
Hogy csengjen-bongjon tole a hatar!

Pedig, kit varok, csak egy kis madal;
Remego szarnyv, hOfeher galamb! 
- - Dc benne eg az iiriik Lang,
A szent tevesre ihleW, nagy Isten!
Szemen pUnkiisdi tUzek nyelve csap ki
5 igy tekint Ie rank!

Csa~ egy piheg<5, h~fe~er galamb!
De Ot imadom, amlg elek,
5 el<5tte hullok lerdre egyedUI
Paranyi semmisegem
Alazatos mely erzeteben
Mikor felettem iltreptil: .
Mert <5 az 0r es <5 il LeIek!

StOle varjuk fenyes vjulasM
A fiild szinenek
6 hozza csap fel ezer enek
OstromIon zllgva pUnkiisd hajnalan:
Oh j<5jj ell Jojj ell - - - -

Halld meg vilag a titkot:
Ma eljiin hoz~ank! - - - - ....
VjjOll11 a Ielkem s telve van orommel!

~ Dsida Jena
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PROGRAM

rendezvenyeire

MajllS 17. (vasarnap)

MajllS 16. (szombat)

MEGNYIT6 - DR. GYURICZA CSABA - az MVH elnoke
RENDHAGy6 6RAK, FOGLALKOZASOK
KUNKOVACS LASZL6 - Kossuth-dijas fot6miivesz,
neprajzkutat6
A puszta es pasztorok elete
GIRICZ LASZL6 - mernol\, fotografus
Barangolasok az Arpad korban
DR. KOVACS LAJOS - ny. rend6r ezredes, eletvedelmi
nyomoz6
Nyomozasi technikak, a nyomoz6k munkajanak
bemutatasa
EREDMENYHIRDETES, DfJATADAS
R6zsahegyi Dij,
Szent Imre Dij atadasa
EBED
DR. KOVACS LAJOS el6adasa a Hatar Gy6z6 Varosi
Konyvtarban
Nyomozasi technikak, a nyomoz6k
munkajanak bemutatasa
Emlekezetes blinligyek
(Selyem lIt 124.sz.)
MAJALIS A RIDEGVAROSI ]ATSZOTEREN

Majlls 15. (pentek)

123o 6ra

A R6zsahegyi Kalman Altalanos Iskola es Kollegium tanul6i,
dolgoz6i es azEndr6diek BarMi Kore Egyesulet vezet6sege

szeretettel meghivja bnt
2015. majus 15-16-17-en a

ROZSAHEGYI NAPOK

Meghivott el6ad6ink:
DR. GYURICZA CSABA - az MVH elnoke
KUNKOVACS LASZL6 - Kossuth-dijas fot6muvesz,
neprajzkutat6
GIRICZ LASZL6 - mernok, fotografus
DR. KOVACS LAJOS - ny. rend6r ezredes,
eletvedelmi nyomoz6

1300 6ra
1600 6ra

19°° 6ra

Diszvendeg:
GERGELY AGNES, Kossuth-dijas ir6, kolt6, mtifordit6

900 6ra KIRANDULAs VESZTO-MAGORRA
(a tortenelmi emlekhe1y megtekintese)

1300 6ra EBED A VIDRA CSARDABAN
17°0 6ra GALAEST - Az iskola tanul6inak linnepi musora
193o 6ra BARATI BESZELGETES a Hidf6 etteremben

9oo-10006ra Szentmise lehetoseg az endr6di templomban
9oo _10006ra A Szent Antal zarandok szallashely

es kenyerslit6haz megtekintese
10°°_ 12°° 6ra KUNKovAcs LASZL6vAL beszeJget DR. KOVACS

ADRIENNE tanar, etnografus (Blaha uti Nephaz)
1300 6RA EBliD a Hidf6 etteremben

..-
KOSZONJUK, JEGYZO DR!

Igen Tisztelt Csardaszalhisi, Gyomaendr6di es Hunyai Lakosok!

Dr. Csorba Csaba

Kozel 30 ev elteltevel, csaladommal Budapesten folytatom
eletem. 1985 szeptemberet61, dolgoztam Gyomaendr6d kozigaz
gatasaban, el6ad6i, osztalyvezetOi es 1991 decemberet6l jegyz6i
beosztasban. 2013 januarjat6l a kozos onkormanyzati hivatal meg
alakulasM61, a harom teleplilesen vegeztem a munkamat. El6tte
hosszabb, rovidebb ideig a jegyz6i beosztasok bet6ltetlensege ese
ten lattam el feladatokat a ket kozseg eleteben.

EzUton szeretnem megkoszonni mindharom telepliles lako
sainak a tamogatasat! Klilon koszonom azt a bizalmat, melyet
Gyomaendr6don kaptunk, befogadtak, megelhetest, egzisztenciat
biztositottak. Munkam nagyobb reszet itt vegeztem, itt dolgozott
felesegem, itt szulettek gyermekeim, itt n6ttek fel.

EzUton kivanok a jov6re nezve nyugodt, bekes, eredmenyekben
gazdag, biztos megelhetest ny{ljt6 napokat!

Tisztelettel es nagyon sok szeretettel:

Mindenki el6tt ismeretes, hogy Gyomaendr6d varas es Hunya
kozseg jegyz6je tcivozik Gyomaendr6drol.

Egy szereny, nagyszeru es nagy tudasu embert ismertem meg sze
melyeben, szinte a kezdetekt6l fogva. f6 volt hivatalb6l egyiittmiikod
ni, de j6 volt emberkent is taWkozni, elbeszelgetni. Hivatalb6l mindig
korrelct, becsiiletes, tOrvenytisztel6, emberkent pedig EMBER volt.

Kedves fegyz6 Orf Mint endr6di sziiletesii allampolgar, mint
23 evig gyomaendr6di lakos, lelkipasztor es 19 eve hunyai lelki
pasztor, veszem a batorsagot, hogy nemcsak a magam, hanem a
gyomaendr6di es hunyai lakosok neveben is koszonetet mondjak ko
zel 30 eves szolgalatodert kOriinkben.

Tudom, a Te eletedbe is mindorokke beleiv6dott Gyomaendr6d es
Hunya. Itt eltel koriinkben, ertiink es veliink. Itt elted legszebb eveid,
itt dolgoztal, kiizdottel ha kellett, ertiink is, csaIadodert is, itt n6ttek
fel gyerekeid. Ha ugy ad6dott, veliink oriiltel, ha kellett, veliink 520

morkodtal. Sok minden ide kot. Az elet £/gy hozta, hogyellllegy, de
valamit itt hagysz magadb6l... es valamit mi is meg6rziillk k/lj/erf.
Koszonjiik a harom evtizedet, es kivanjuk, uj helyeden is IcgalciiJiJ
annyira feleij meg munkadnak, amennyire itt megfeleltel, es allll)'im
legy ember, amennyire itt EMBER volta I. Koszonjiik, Isten aldjon Te
ged is, es Csalcidod is.

Gyomaendr6d es Hunya, valamint a magam neveben is:
Ivanyi Laszl6 volt gyomaendr6di

es a jelenlegi hunyai plebcinos

Bah'ol jobbra: Socz6 Geza hitoktato, Szurovecz Fanni, Varkonyi Zoltan,
Kovacs Peter bcikes megyei helynok, pp. kaplan, Fulop Tibor, Farkas Anita

cis Ivanyi Laszlo plebanos, tb. kanonok
2015. aprilis 18.

. ~ , .

,._ HUNYAI BERMALAS .
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A hold fenye . ..

Sotet csend bOl'll1 a tajra,
szetteriil az est palaslja.
A teli holdon ringat6zik
a csillagfenyli est homalya.
A fakon arnyak suhannak,
a kertben mindent betakar
nak.
Altal6t dudol az esti szel
regmult szep idakral me
sel...
Alom iii a szempillamon
almodni, aludni vagyom.
agyamra d6Ibk, mint
egi parnan a csillagok,
almomban kicsit megha
10k...

Ebredo tavasz
Eletkovek, rirngnkovek...

2015.04.25. Bekesi FC - Gyomaendradi FC 4: 0
G . ---
lfi.: ----- G.: Az ifjUsagi csapat nem tudott kiallni,

letszamhianyosan erkeztek a merkazesre.
A bajnoksag utols6 helyezettjehez"lat09atott,a csapat, ahol jC?g

gal lehetett bfzni, hogy megszerzl elso gyozel~~~ a Gyotl~a~ndrod,

hiszen meg tOle is sokkal kevesebb pontot gyuJtottek a bekeslek. A
merkazes is fgy kezdadott, az elsa fel6raban szamtalan helyzet ad6
dott a vendegek el6tt, g610kkal kellett volna vezetn~, de mi~.d ~ima

radt. A felida utols6 tiz perceben azonban az addlg lehetoseghez
sem jut6 haiaiak harom g61t is lattek a teljesen megzavarodott ven
degeknek harom pontrugas reven, ket sZbglet, egy bunteta. A ma
sodik felid6 els6 negyed6rajaban ismet feltamadt a Gyomaendrad, a
helyzetei alapjan kiegyenlithette volna a tetemes hatranyat, de a csa
pat ezen a tavaszon be van oltva a g611bves ellen. Az eredmenytelen
seg kedvet szegte a vendegeknek, es a felida kozepen 6riasi vedelmi
hibab61 jbtt az ujabb hazai g61. Ezt kbvet6en fegyelmezetlen, bncelu,
teljesen szetesett jatekot produkalt a hatranyban lev6 csapat, egy
nagyon faj6 vereseget szenvedett ezen a napsuteses delutanon.

Fulop Zoltan

jatekteret es a hazai nez6k biztatasat, azonnal tamad~~ba lendu~tek

a merk6zes kezdeten. Jbttek is a sorozatos helyzetek, tobb kapufat IS

lattek, de ebben az id6szakban a vendegek tartani tudtak adbntet
len eredmenyt. A hazaiak nem adtak fel a tamadasokat: m~g,s.a ve~

degek vedelmenek figyelmetlensege kellett, hogy a felldo kozepen
megszerezzek a vezetest. A masodik felidare magahoz tert a talan a
letesitmenytal megszedul6 vendegcsapat, es a tizedik percben egy
tavoli szabadrugasb61 megszerezte az egyenlitest. Sajnos"tiszavirag"
eletU volt az orbm, ugyanis a vendegek vedelmenek hathat6s kozre
mukbdesevel a hazaiak tiz perc alatt szerzett ket g611al eldbntbttek a
merkazes vegkimenetelet. Ezt kbvetaen fut6szalagon jbttek a hazai
helyzetek, de csak a merk6zes vegen sikerult ujab~ g61t szerez~i be
161e a ladanyi tamad6knak. Szerencse, hogy a hazalak helyzetklhasz
nalasa csapnival6 volt, fgy nem lett sulyosabb a vereseg.

2015.04.18. Gyomaendradi FC - Csabacsud SE 0: 3
G.: ---
Ifl.: 0: 1 G.: ---

Az asszel csak az utols6 percekben szerzett buntet6vel egyenli
tett az otthon jatsz6 Csabacsud, fgy tavasszal is joggal vartuk aj6 sze
replest a Gyomaendradt61. Azonban mar a harmadik percben veze
test szereztek a vendegek, a tavaszi merk6zesekre jellemzaen ismet
az elejen kapott g61t a gyomaendradi csapat flgyelmetlensegbal.
Ezutan a hazaiak keptelenek voltak felpbrbgni, almos, lassu futballt
jatszottak. Sajnos nem valtozott a jatek kepe a masodik jatekreszben
sem, a vendegek kontrai azonban mindig veszelyt jelentettek. A fel
ida elsa es utols6 harmadaban raadasul ezekbal a vegigvitt tamada
sokb61 egy-egy vendegg61 szuletett. A hazaiak az egesz merka.zese,n
kenyelmesen, bregurasan, fasultan futballoztak, mmtha nem IS sza
mukra lett volna letkerdes a nagyon fontos pontszerzes.

VAROSONI(

Merkozesek hetrol hetre
a labdarug6knal

1 '.:" ..... , •• O·po)~:'~.<:::":~::-::,>\~'
Q= --y~~ ~,

ElnH~n\·"ill k c':~ :k;'\e·k.
Emlekeink dr'l'::,lko\"k.
A megelt jo es rossz tortenesek,
Eletiink mozaikkovei lesznek.
Csillogo. sapadt. fakliit

A 103 eves gyomaendr6di mindegy milyen, hogy alakllit.
labdarugas tbrteneteben sokszor A fontos, hog}' orizzuk meg.
fordult el6 nehez id6szak, amelyet lelkunkben "OK" megszepUlnek...
aztan bsszefogassal megis sikerult Sok barM. ismeros kedvesen
sikeresse formalni vezet6nek, ja- EletkolesL. bc'c;~'lil csendesen.
tekosnak, szurkol6nak. Az ut6bbi Eletiink r,',Ic,' '!c'lidi'lI
h6napokban ismet nehez hely- Bele simllL be,:'
zetbe kerult a Gyomaendr6di FC, Dragako eg) ki'>ill1\""Pp.
a Megyei I. osztalyban szerepl6 sosan legordiil arclIllkon,

Akiert ejtettiik. megerti. tlldom.
labdarug6 egyesulet. A telen uj- Gyiijtsuk hat eletkoveink
jaalakult vezet6seg megpr6balta Srajuk mindig emlekezziink...
a mar akkor is latsz6 gondokat or-
vosolni. A csapat szerepleset latva Vecses. 2015. febI'. 18. Vecses, 2013. majus 31.
ugy tUnik ez nem sikerult, hiszen a 1 -'-- _

;A."",,- tavasz folyaman meg pontot sem
'--.'p__ sikerUit szerezni az egyesuletnek a
.'.,. lejatszott het fordul6 alatt, az egy

rugott g611al szemben huszonnyolc a be~apott ,g6.lok szama. A la?
darugas is olyan sportag, ahol szerzett golok nel~ul nem I~het gy~~

zeimet aratni. Nem szabad azonban ezt az eredmenytelenseget az uJ
vezet6k nyakaba varrni, ugy gondolom, ez egy hosszu, mar,evek 6ta
tart6 folyamat jelenlegi kicsucsosodasa. EI lehet, .va~y tal~n ~,I kell
kezdeni egy uj csapatban gondolkodni, hogy a tortenelml elodok
nek megfelel6 labdarugas legyen ismet Gyomaendr6dbn.

Az eddig lejatszott merkazesek eredmenyei:

2015.03.28. Szabadkfgy6si SZSC - Gyomaendradi FC 3: 0
G.: ---
lfi.: 8: 0 G.: ---

A telen szinten atalakult a vezetasseg a hazaiaknal, de a megha
taroz6 jatekosait megtartani tud6 tavalyi bajnok otthonaban nem
fgerkezett setagaloppnak a merkazes, raadasul a v.iharo~ er.ejU ~zellel

is meg kellett birk6zni a csapatoknak. A hazalak tamadasalval mdult
a merkazes es mar az elsa negyed6ra vegere ketg610s el6nyre tettek
szert, nem erdemtelenul. Ezt kbvetaen kijbtt a szorftasb61 a vendeg
csapat, de tamadasai er6tlenek voltak. Igazab61 a masodik yelid6re
sem valtozott a jatek kepe, a hazaiak tamadgattak, a vendegek m
kabb csak a vedekezessel tbradtek. A merk6zes vege fele egy tizen
egyessel megis sikerUit magabiztossa ten.~i a gy6zel:n~t. A ki~y6si

csapat visszafogottan, kicsit bregurasan Jatszott, megls megerde~

melt gyazelmet aratott a hit es bnbizalom nelkuli jatekot bemutato
vendegekkelszemben.

2015.04.04. Gyomaendr6di FC - Szeghalmi FC 0: 3
G' ---
Ifl.: 0: 0 G.: ---

A teli felkeszules alatt is megmerkazbtt egymassal a ket csapat,
ahol a Gyomaendr6diek gyazelmevel zarult a merkazes. Ebbal ki
indulva valamint a hazai csapat fogadkozasa vegett gyazelemre
szamft~tt a publikum. A merk6zes azonban ugy indult, mint eddig
talan mindegyik, a vendegek mar az elejen, a tfzedik percben elany
hbz jutottak. Ez nagy zavart okozott a hazai fejekben, nem tudtak
jatszani az elkepzelt taktikat. A vendegek kihasznalva ezt azavart,
a felida kbzepen ujabb g61t szereztek.Sajnos a masodik felidabe.n
sem valtozott a jatek kepe, az els6 felvonashoz hasonl6an a tizedlk
percben jott az ujabb vendeg g61. Ez tovabbi melysegekbe taszftotta
a hazaiak amugy sem acelos onbizalmat. Megerdemelt vendegsiker
szuletett, a kapkod6, fegyelmezetlen jatekot bemutat6, id6nkent
mar veszekeda hazaiakkal szemben.

2015.04.11. Kbrbsladanyi MSK -'Gyomaendr6di FC 4: 1
G.: Takacs J.
IIi.: 3: 0 G.: ---

EI6szbr latogatott a gyomaendradi csapat a felujftott ladanyi
sportletesitmenybe. Minden egyesulet szamara peldaerteku lehet
az ott elvegzett munka, hogyan kellene egy sporttelepnek kineznie,
ahol mar min6segi munkat is lehet vegezni. A hazaiak elvezve a j6
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Tavasszal a kertben
A va/tozas...

Kellemes, langyos szel fOjdog6lt. Nagyany6 kiment
a kertbe gy6ny6rk6dni a reggelben. Csend, beke, j6
levego volt, egy-egy kakas kukorekolt csak. Nezeget
te a csod61atos rugyfakad6st, a tavaszi vir6gok szfnes
kavalk6dj6t.

Egy rig6 szorgalmasan gyujt6gette a feszekrak6shoz
szukseges apr6 6gakat, oszrol maradt avardarabo
k~~.;, L6bujjhegy~r;6vatc;>san !?ement az unok6ja szo
bajaba, ahol a klslany meg melyen aludt. Csod61attal
nezte egy ideig, majd kiosont, becsukta az ajt6t es a
reggeli teafozesehez keszulod6tt, mikor valaki 6t61elte
a derek6t.

- Nagyi, nagyi - mondta 61mosan - en kaka6t kerek!
. - J61 v,an csillagom, azonnal keszftem, gyorsan bOjj

VISSza az agyba, a tavaszi reggelek meg picit huv6sek...
A gyermeket nezte, ahogy az 61omman6 epp csak

elhagyta, es kis borzos hajan, r6zsaszfn arcocsk6j6n
meg ott volt az ejszakai alv6s nyoma.

Milyen gy6ny6ru - gondolta -, es egy szempillant6s
alatt felnott lesz... Hi6ba, a v61toz6s meg611fthatatlan 
mondta csak Ogy maga ele halkan.

Nem reg meg 0 is szep fiatal volt, most meg m6r
nagymama, hogy mOlik az ido... elszalad velunk az
elet - elmelkedett - minden megv6ltozik. De j6 is lenne
ko~zerv6In~.~k~zt, ar;}i j6, mint mik.?r ny6ron a gyum61
csot leszedjuk es befottnek eltesszuk az uvegekbe, ak
kor megmarad olyannak, amilyen volt, nem v6Itozik ...
gondolkodott tov6bb rajta.

- M~r:nyi, buta~6Q j6r a fej~rY!b~n - mondta. Megr6z
t~ a fej~!, es elkes~ltette a PICI lanynak a kaka6t, egy
flnom Plrltott zsemlevel, azt nagyon szerette, 6gyba vit
te neki a reggelit, mert kenyeztetni akarta.

- K6szi, mam6csk6m, te vagy a legjobb nagymama
- mo~dta,hfzelegve a kisl6ny, es egy puszit nyomott a
nagYI arcara. Mama persze elolvadt az 6r6mtol.

- Meselj nekem valamit - kerlelte. '
- Mit meseljek?
- Valami igaz t6rtenetet, azt Ogy szeretem.
- No, j6 - mondta a mama - kepzeld el, Marcsik6m,

ma reggel elgondolkodtam a v6ltoz6son, az evszakok,
az idoj6r6s es az elet mindenfele v6ltoz6s6n. Peld6ul
azon, hogy te nem regen szulettel, mintha tegnap lett
volna, es m6r 6vod6s vagy, sot j6vore m6r iskol6ba
mesz... Mennyi v6ltoz6s, hogy rohan az ido - s6hajtott.
Majd hirtelen elhallgatott.

- Mondj valamit a v6ltoz6sr61! - kerlelte Marcsi.
, - Gondold csak el, hogy nemreg meg havat taka
ntottun~, nevetgelve h6goly6ztunk, most meg rugyez
nek a fak, nynnak a kis tavaszi vir6gok, a rig6k feszket
raknak, hogy az OJ j6vevenyeknek legyen hoi megszu
letniuk.

Ez mind a v61toz6st bizonyftja. Ma reggel is megfi
gyeltem egy rig6t, hogy milyen szorgalmasan hordta a
feszek epftOanyagait egy f6ra, mikor kesz lesz, a p6rja
toj6~okatrak es ul a feszken, majd kikelnek a pici fi6k6k,
etetlk oket, gondoskodnak r6luk, azut6n ha eleg ero
~ek, k!repuln~k es megtanitj6k mindenre, ahogy teged
IS tanlt anya es apa.

- Meg tel - v61aszolta a kisl6ny.
- Igen, meg en is, amire csak tudlak, megtanftalak,

~zt6n ,a nagy v~ltoz6,sk6zben felnott nagyl6ny leszel, te
IS csaladot alapltasz es neked is lesznek gyermekeid ...
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Benke M6ria

- Nagyi! Azok is a
te unok6id lesznek?

l\Jem, nem,
azok m6r a ded
unok6im - mondta
nevetve a mama.

- Nagyik6m! Me-
selj meg a rig6kr61. ~

- Mit meseljek?
- Mindent, omit~

tudsz r6luk, keeeer- .• --. .
lek!

- J61 van. Tudom,
hogy egy rig6p6r
t6bbsz6r is k61t kis
rig6kat egy evben,
hogy a rig6 mama
4.~5.t0i.6s,! is tojik, es t6bbnyire kik6lti. Azt is tudom, hogy
rovld Ido alatt megy ez a folyamat vegbe. A feszek
keszftes ut6n p6r napra megtojja a toj6sokat, s kb. ket
hetiQ 9' rajt~k: es kik6lti; .Azut6n 19-15 napig a rig6szulok
hordjak a PICI csemetelknek az elelmet, s mikor elerke
zettnek l?tj6k az ,i.d~t~ el.~e~d~k csicregve hfvogatni, majd
megtanltjak repulnl es onalloan elelmet szerezni.

- Juj, de erdekes ez a v6ltoz6s, Mami! Majd en is
megtanulok 6n6116an bev6s6rolni es fozni is magam
nak?

- Bizony kicsikem, Ogy lesz - v61aszolta szeretettel a
mam6ja.

- Most mi van a rig6kkal? - kerdezte hirtelen Marcsi.
- Egyik-m6sik ul a feszken, a harmadik pedig meg

csak most rak feszket ...
, - Hamar felkelek es nezzuk meg, j6? - kerlelte a kis

lany.
- Rendben, menjunk!
Marcsi megmosakodott, fel61t6z6tt es futva ment a

vi~6go.s kertben, kis kezevel megsimogatta a vir6gok
sZlrmalt.

A mama csitftotta, hogy csendben, 6vatosan k6ze
Iftsek meg a kerftesnellevo bokrokat, mert ott m6r kikel
tek a rig6fi6k6k, es ha szerencsejOk lesz, meg is nezhetik
oketo Mikor odaertek, epp a rig6papa erkezett. lesz61it
a bokroC) lev6 feszek szelere, ahol sok kis ehes cs6r to
tog?tt. 0 pr6b61ta igazs6gosan adagolni, omit hozott
neklk, majd egyszer csak, huss, megint elrepOlt es nem
so~6r,a isn;et 00zta a k6vetkez6 adag finom falatokat.
A ngopalantak folyamatosan ettek, csipogtak. Mama
felen;el!e a kis unok6j6t, hogy bel6thasson a feszekbe.

Nehany nap elteltevel egyik reggel a kisl6ny kerte,
hogy m~nj~:mekes k6sz6ntsek a rig6csal6dot. Elindultak
a kert vegebe a bokorhoz, es csak az Ores feszket ta161
t6k. A kicsi Marcsi elsfrta mag6t.

- Mamik6m, hoi vannak?
- Kirepultek! - volt a v6lasz,
- De h6t el sem k6sz6ntek -- hOpp6g6tt a kisI6ny ...
- Ne szomorkodj ez az elet rendje, a v61toz6s - mond-

to elgondolkodva a mama - 16tod errol beszeltem ne
ked, minden es mindenki 611and6an v6/tozik., ,

,- Mami! - v61aszolt komoly keppel dacosan a kisl6ny
- Er: n~m szeretem a v6ltoz6st, en nem akarom, - Meg
a labaval IS dobbantott a nyomatek kedveert, - Azt
9karom, hogy minden maradjon olyan, amilyen most l
Erted... mami?

, - Ertem kicsim, de az id6t meg611ftani nem lehet l

Kepzeld" ha lehetne, akkor te mindig ilyen kicsi 16ny
maradnal?

~ Nem tudom - mondta duzzogva -, de az sem lenne
baj, mert en nem akarom a v61toz6st - mondta a gyer
me~ ellentmond6st nem taro hangon, sz6ja legorbOlt,
majdnem elsfrta mag6t...

, M~m.6j~. vigasz1'alta, ,magyar6zta neki az elet nagy
k~rc?~selt, olbe vettE; dedelgette, majd ringat6s6ra a
klcsllany csendben alomba merOlt...

Mesek, versek...
.............__._._._._••......._ _•.........._ _ --.-.

2015. majus
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Majus

Porkoltos husgomboc

Daralt husb61, tojassal, aztatott zsemlevel, paprikaval, s6val, fokhagymaval
masszat keszitUnk. B6 olajban hagymat piritunk, majd paprikat teszunk bele es
hamar felbntjuk vizze!. Ha mar forr, beletesszuk a daralt hus masszab61 kiforma
zott gomb6cokat es puhara fOzzUk. Tejfbllel elkeverjUk a zaftjat, es galuskaval
talaljuk.

Seidl Ambrus

FENYO FORESzARU
deszkak, OSB lapok, lecek, kerlteslecek, pall6k,

szeg61ecek, gerendak, lamberia

TOZIFA
bukk, t6lgy, akac, akacfao5zlop

KAPUFA BT. Gyomaendr6d, II. ker. 467.
06/70 513-95-14

A kondorosi uton, a vasart~r utan .

Hdzhoz jon a fodrdsz!
Szeretettel varom minden kedves regi es uj

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

/geny szerint hdzhaz is megyek! Hetvegeken is!

Ldtk6czkine Erdos Magda/na
GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06170/31 2-5037

METAL STOP
KEREKPARES

SZERELVENY -oZLET
J..:erekpar forgalmaz6 markabolt es szerviz

- Tornad6 elektromos kerekparok.
- gazkeszUlekek, kazanok. radi<itorok.

- csbvek. szerelvenyek.
- htlt6szekrenyek, fagyaszt6ladak, mos6gepek,

haztartasi kisgepek. sz6rakoztat6 elektronika,
5zegek, csavarok, zarak.lakatok,
ftird6kadak, mosd6k, csaptelepek. mosoEat6k
Juliust6] kedvezo aron ZARTSZELVENYEK,
TERH.A.L6K, Es6cSATORNAK is kaphat6k!

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

Minden feHileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes koru
felujitasM, elkepzelesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfiibb

szempontja a lehetii
leg;obb miniiseg elerese a legmegfizethetiibb aron!

I·

lI~elftanlolyan:t0k

Angol ujrakezdo - 46 ora,to hM
Alapfoku nyelvvizsga felkeszito - 60 ora 10 het

Tanfolyamkezdes aprilisball. Jelelltkezesi hat&1ido: m3jus 10.

Oradij: 500 - 850 Ft letszfunt61 filggoen.

SzamicOlep kezelo tanfolyam
indlll megfelelll sziunu jelentkezil eseten. ieJentkezes: maills lO·ig.

~ERN:yelvstluIi6; 5So() Q-yolilaeiuh'9(I, Kossutb,1I.18.
internyelvstudio@gmallcom; 20/22970 22; 20/947~1603

kedd. cslitijrtijk •pentek 15.00-18.0'0

Kellemes Husveti iinnepet kivanunk !

A feImeresiink, ami az il'asos arajanlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

festes, malOlas, tapetazas
- homlokzatszigeteles, hOszigetelO rendszerek
- gipszkarton falak, almennyezetek, elotetfalak, boltivek'
- rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobolOIasok
- laminaIt parketta lerakasa, parkettacsiszoIas
- flirdok, konyhak burkolasa, komiives munkak
- tetoterek beepitese, szigetelese .
- nyilaszar6k, ajt6k, ablakok csereje
- bontas, sitt elszallitas
- vizes falak sZigetelese
- hcizak kulso homlokzatanak sZigetelese, szinezese
- hidegburkoIas (csempe. jar6lap, marvany, granit lerakasa,
- ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC. lin6leum, szalagparketta, lamilialt

parketta,
- padl6szonyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)

allvanyozas, allvanyok berbeadasa (guruI6s, homlokzati)

LATKOCZKI LAsZLO. Telefon: 06/70/381-4227
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Az endr6di katolikus temet6k takari
t,is,\t, karbant<lrt,\s,\t tamogathatjak ado
f11,\nyok felajanlasaval:

Keszpenzbefizetes az endr6di plebani
,\11 hivatali id6ben (munkanapokon 8-12),
vagy az Endr6di Szent lmre Egyhazkozse
gert Kozhasznu Alapitvany szamlajara be
iizetessel vagy atutalassal. Szamlaszamunk:
53200015-10003231 Endr6d es Vidcke 1'a
karekszovetkezet.

Bekesseg halo poraikon,
fogadja be <Sket az Ur
az 6.orszagaba.
Az Orak Vilagossag
ragyogjon felettiik!

KOSZONE1'NYILVANITAs

Az endrodi es a hunyai templomban,
a katolikus szertartas szerint eltemetett
halottakr61 40 eyre visszamenoleg, nev
szerint megemlekezi.ink hal,110zasi evfor
dul6juk napjan.

Szep es i.idvos lenne, ha a gyaszol6
csalad, egy even beli.il havonta, egy even
till evente szentmiset ajanlana fel elhunyt
szeretteikert.

rosol<. lsten adjon neki orok nyugodalmat.

Halas koszonet Mindazoknak, akik
FULOP pAL elhul1yta alkalmab61 egyi.i.tt
erzesi.iket kifejeztek, temetesere eljottek,
vinigot helyeztek el a sirjara. Gyaszol6 csa
lad.

OUH l.A.)OSi\.E szi.iJ. \fagyar Olg,l,
g\'l)J:1-,,:ndrodi 1<11-.:05, 87 eves kor,iban t,i
~'ozutt ,ICrettei l-.:oreb6J. Gyaszoljak a csa
ladtaguk, rok01101-.: e5 i5ll1erosol-.:. lsten or
I-.:odjbn piht'l1est' ft'lt'tL

GELLAl J6ZSEF gyomaendrodi la
kos, 79 eves koraban, aprilis 19-en tavozott
5zeret6csaladja koreb61. Gyaszoljak a CS~1

i;,1U~ok, rokonok es ismerosol<. Pihenese
::; '.<:'~1 cst'nd",s emleke aldott.

T6TH MIH..\LY:-;f szi.il. Hegedus Ilo
na Margit, gyomaelldrodi lakos, 75 eves
kor,lban, aprilis 13-,\n hazatert a Mennyei
:\t)',lhoz. Gy,iswIi<lk a csahidtagok, roko
nok es ismerosok. Pihenese legyen csen
dt's, emleke aldott.

AKIK Al ORtJKKEV;\LOSAGBA KOLTOZTEK
marcius 25-en t,ivozott az Orok Hazaba.
Gyaszoljak a csaladtagok, r()konok es isme
rosOk. Fogadja bt' Ielket az Orok boldogsag.

FULOP pAL endr6di leszarmazott,
rnarcius 20-an, 89 eves kOf<iban, rovid
szenvedes utan tavozott az Orokkeval6
sagba. Marcius 31-en a szegedi als6varosi
temet6ben helyeztek orok nyugalomra.
Gyaszoljak a csahidtagok, rokonok es az
ismer6sol<. .

.. It,:,,, ,,,(d,,,,,/, d 04. .w:4 .:lJwcmIMe.t ~:
~;;'<~.~ "idtt"4/' cVu~. dt#w4. We4.
O/, itt ,,,,,,uuIW/.if te.u~ ~e" ",e9.
~?I"'iC4' /,,,, j ..•,,4 "e4ibe4 a idgtde,,"<;<. ..

(r-:<j,~"j cj'f.;(!'-')

VARGA TIBOR . SANDOR,
gyomaendrodi lakos, 51 eves koniban,

Dr. DEBRECZE:\1 CI/r:LL-\ ,\prilis 3-al1 tavozott az orokkeval6sagba.
gy..?n~~6d i 1,1Kns. 6:- eVeS :" ,:'.::,~~~zoljaka csa1<idtagok, rokonok es isme-

li~t·~ . . ~ ;:;'.::~:,' 0: < ::'t-:.'l)it.':: ,,:, '"

jlir~l.·:.i~.'

Kompatke1t" a Harmas-Korosol1 Endr6don
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Tobbet esszel, mint szerencsevel Versmond6 verseny 201 5

Marcius 18-an rendezte meg a Diak6nkormanyzat iskolank tavaszi
kv[zjatekat, az Eszkaszin6t. Az osztalyok 5 f6s csapatokkal merk6ztek
meg a verseny negy helyszinen. A resztvev6k kipr6balhattak logikai ke
pessegUket, angol beszedkeszsegUket, kreativitasukat, es akinek kedve
zett a szerencse is, plusz pontokat szerezhetett a kaszin6ban.

Lattuk a Dzsungel konyvet Bekescsaban
es a Mercedes gyarat Kecskemeten

A TAMOP-3.3.14. A-12/1 jelG, "Hazai es nemzetk6zi testveriskolai
kapcsolatok kialakftasa" dmG palyazat kereteben tanul6ink szinhazlato
gatason es palyaorientaci6s celu Uzemlatogatason vettek reszt marci
usban. EI6sz6r a Bekescsabai J6kai Szinhazban neztek meg a Dzsungel
k6nyve dmG musicalt, nehany nap mulva pedig meglatogattak a kecs
kemeti Mercedes gyarat. Mindket alkalommal felejthetetlen elmenyben
volt reszUk.

A versmond6 verseny varosi dont6jen j61 szerepeltek tanul6ink. A
Meszaros Mihaly szfnmGvesz vezette zsGri ertekelese alapjan az alabbi
tanul6k vegeztek az 1-3. helyen.

1. evfolyam: 1. helyezett Fekecs Zs6fi, 3. helyezett Horvath Nikolett,
Putnoki Balazs

2. evfolyam: 1. helyezett Kereki Lili, Csatari Levente, 2 helyezett Mik6
Zoltan, Hanyecz Nikolett

4. evfolyam: 1. helyezett Fekecs Hanna, 2. helyezett Molnar Marcell
5-6. evfolyam: 1. helyezett Orovecz Odett, 3. helyezett Gres6 Boglar

ka, Nemes Agota, Varga Dorina
7-8- evfolyam: 2. helyezett Geszti Barbara, 3. helyezettVaszk6 Agnes

Karsai Gabor elmezonyben az orszagos bajnoksagon

Mezei fut6verseny Orszagos Diakolimpia Dont6- God6116, RepUI6ter
2015.04.15. A II. korcsoportos fiuk mez6nyeben 225-en alltak rajthoz es
teljes[tettek a 2000m-es tavot, nagy or6mUnkre iskolank tanul6ja Karsai
Gabor vegig az elmez6nyben haladva a 20. helyen ert celba 7:34,4 per
ces teljesftmennyel. Megyei bronzermesUnk a versenyben megel6zte a
ket hettel a megyein el6tte vegzett ellenfeleit, a fejl6dese tehat minden
keppen elismeresre melt6! Felkeszit6je Vaszkan Gabor testnevel6 tanar,
atletika szakedz6.

Tovabbi informaci6k talalhat6k iskolankr61 a
WWW.[Q.lii!!l~skola.hu oldalon.
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SZEP MAGYAR BESZED VERSENYEN

Az Emberi Er6for
rasok Miniszteriuma,
a Kazinczy-dij Alapit
vany, Kisujszallas Varos
Onkormanyzata es a
M6ricz Zsigmond Re
formMus Kollegium,
Gimnazium, Szakko
zepiskola es Altalanos
Iskola rendezte meg
az Orszagos "Szep
magyar beszed ver
senyt" aprilis 10-12.
({azatt Kisujszalla
son. A helyi es teru
leti fordul6k utan a
legmagasabb fokon
mertek ossze tudasu
kat, kepessegeiket a
7-8. osztalyos tanul6k.
A szabadon valasztott
szoveg elolvasasa utan
a kotelez6 szoveget
mondta el a 67 ver-
senyz6. Legfontosabb jellemz6je a megmerett tesnek: az ert6, erteto es
termeszetes olvasels.

A Gyomaendr6di Kis Balint Altalanos Iskolab61: Weigert Csenge 8. a
osztalyos tanul6 a Kazinczy-jelveny bronz fokozat.:lt es kulon dijat kapott.
Felkeszftoje: HlInya Jolan tanarn6.

Az Endrodi Nephazban szerepeltek

2015. aprilis 9-en delutan Gyomaendrod Varos Nemet Nemzetisegi
Onkormanyzata, a Bekes Megyei Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat es
az "Oroksegtar" Szerkeszt6sege "A magrarorszagi nemzetisegek kultllrdja
a kozoktatdsban, kozmOvel6desben" az "Orokseg-Kultura Oktatdsi Elektroni
kus Tud6sbdzis kozvetftesevel" dmu konzultaci6s bemutat6-el6adast szer
vezett az Endrodi Nephazban. Az eloadas elott a Kis Balint Altalanos Iskola
nemet nemzetisegi nyelvet tanul6 4. a osztalya rovid musorral sz6rakoz
tatta a kozonseget. A diakok megtekintettek a Nephaz kiallft6 termeben
nyilo"Svab nepi vallasossag targyai" dmG kiallitast is, melyet Fulop M6nika
evangelikus lelkesz nyitott meg.

Nemzetkozi tortenelmi versenyen

2015.04. 11-en rendeztek meg a"Kettos torzsu tolgy"dmG, komp
lex nemzetkozi v r enyt. A feladatok temaja: magyar katonak az I. vi
laghaboruban, valamint a Lengyel es a Torok Koztarsasag tOrtenete.

A Budapesten megrendezett versenyen magyar es hataron tl1li ma
gyar iskolak vallalkoz6 kedvu csapatai vettel< reszt. A zsGri is nagyon

rangos volt, melynek elnoke: Dr. Marossy Endre hadtortenesz, f6 tamo
gat6ja pedig Dr. Osman Sabhaz konzul, uzletember volt.

A nagyon izgalmas 15 fordul6s feladatsor megoldasa utan az elo
kelo 3. helyen vegzett a Kis Balint Altalanos Iskola csapata. (sa
pattagok: Varju Daniel 8. b, Gal Bence 7. b, Cserenyec Orsolya 6. a es
Bert6k Gerg6 6.a osztalyos tanul6k. Felkeszito tanar: Simonne Szrnka
Zsuzsanna

Mentor(h)al6

A Gyomaendrodi Kis Balint Altalanos Iskola 2015. aprilis 15-en delutan,
m6dszertani tovabbkepzesnek adott helyet az iskola Hosok uti epulete
ben. A TAMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 sZ. Mentor(h)aI6 2.0 program ke
retein belOI a Mentor(h)aI6 Killb kovetkez6 rendezvenyere kerult sor.

Iskolank pedag6gusai mellett erdekl6d6kent vettek reszt a Mez6be.
renyi Altalanos Iskola es a Gyomaendrodi R6zsahegyi Kalman Altalanos
Iskola tanarai is.

A klubfoglalkozas kereteben bemutattuk a HATARTALANUL! dmu sike
res palyazatunk megval6sitasat.

Agostonne Farkas Maria intezmenyvezet6 ismertette a palyazati ki
frast, annak feltetelrendszeret. Elmondta, hogy 20B-ban a Bethlen Gabor
Zrt., majd 2014-ben az Emberi Er6forras Tamogataskezel6 altai kiirt palya
zati program celja a magyarorszagi es a ki.ilhoni magyar fiatalok kozotti
kapcsolatok kialakftasa, er6sitese, az erdelyi magyarlakta terUietek beba
rangolasa, a termeszeti es epitett kornyezet megismerese, a tortenelmi es
kulturalis emlekek meglatogatasa. Kifejtette, hogy mindezek az elmenyek
lehetoseget nyujtanak a tanul6k ismereteinek b6vltesere, a magyarsag
tudat apolasara, a hazaszeretet elmelyitesere. Az igazgat6n6 elmondta,
hogy az otnapos kirandulas kereteben mar ket alkalommal jutottak el he
tedikes tanul6ink Erdelybe, SzekelyfOldre es a l<eleti-KarpMok legtavolab
bi videkeire.

Balla Karolyne beszamolt arr61, hogy milyen modon k szitettuk elo az
utazelst. Kifejtette, hogy a palyazati felteteleknek megfelel6en bemutattllk
a gyerekeknek a meglatogatand6 orszagreszt, majd a gyerekek szamara
vetelked6t rendezWnk a hallottakb61.

Vaszko Lajosne bemutatta a kirandulas megval6sitasM, reszletesen ra
vilagftva a felkeresett helyszinek latnival6inak az iskolai tananyaghoz, az
egyes tantargyakhoz val6 kapcsol6dasat.

A program vegen kotetlen beszelgetessel zar6dott a klllbfogialkozas.
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Endrodi egyhazkiizsegi vacsora

Gyomaendrad, Fa tit 15.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

va i a bnlotai .

• megerkezlek alavaszi veliimagok
• zoldsegfelek, babok, borsok, fUmagok
• tavaszi vir6ghlJgym6k, rozsalovek
• mUlr6gy6k, novenyl6pok vir6gfoldek
• lavaszi lemoso vegyszerek, (vegesol rs,

agroken )stb.
• metsziiollok, 6gv6gok, gallyazo fUreszek
• munkaruh6K, vediitipiik, vediikeszlyuk
• gumicsizm6k, esiiruh6k, takaroponyv6k
• kandallok szenes k61yh6k, k61yhacsovek
• fejszek, bart6k, keziszersz6mok, lapmok, 6sok
• szegek, csavarok, droth610k, kolozii

drotok
• festekekkecsetek, zs6kos falazok,

ragaszto
• r6gcs616irt6k, ragasztok, csapd6k
• konyhai eszkozok, muanyag edenyek,

takar6f01i6k
• kis611at eledelek, kiegeszitiik, p6r6zok

Va 0 lJ" lima
FARKA MATE
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(20) 9457-843 szerkesztoseg@varosunkujsag.hu * Alapit6k: jVaszk6 Andras. l' a zar Ferenc, Ivanyi La zl6' Szerke 'ztilk: Cs. Szab6 Istvan.
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* MOVELODESI E KOZOKTATAsr MrNISZTERIUM: Nytsz.: B/PHF/!495/BE/l995.· HU ISSN 1586-3689 * kesziilt: (70) 566-39-88'

http://www.varoslIllkllisag.hu ,. E-mail: szerkesztoseg@varosullkllisag.hllvarosullk@gmail.com



* Tarsadalmi, kulturalis, hagyomany6rz6 foly6irat *

Arc: 220 Ftt hirnoke

gyes hozzank. de nem
azlunk meg. A kiilso
kornyezet, a szobor
park. a pakaszok hcizai
kiilonleges hangula
tot ebresztettek fOleg
azokbal1, akik az eleliik
nagy reszet varosban
tOllik. A kinlnduJas
az idosod6 korosztaIy
igenyei szerint alakult.
nem volt meglerhelo,
de azert jol esetl 12-kor
a lakodalomra kesziilo
Vidra csarda teraszan
az ebed. Mar a buszon
elkezdodtek es az ebed
mellelt is folytat6dtak
a banlti beszelgetesek.
A mellekelt fenykepen
Iathat6. hogy mindenki
orommel pozol a feny
kepezogep elott. hogy
majd h6napok mwva is
visszaem\ekezhessen a
hetvege ezeo program-
jara. Fol taMs a 3. oldl/IOI

z EndrodiekBan\
ti Kore az iden is nagy
igyekezetteJ kesziilt a
R6zsahegyi Napok
ra. Az ut6bbi id6ben
a pentcki iskolai ren
dezvenyt koveto napra
mindig valamilyen Idi
lonleges program kc
riilt megszervezesre.

Sok-sok lcnyezot
figyelembc "eve az
iden a Yeszt&-magori
Torlenelmi Emlekhely
megtekintesere esett a
valasztlis. Aki szereti a
regisegeket. az evsza
zadokkal eJotli eletko
riilmenyek bemutata
sat es az ezt felszlore
hoz6 regeszeti munka
feJvazolasat. annak
felejthetetlen elmeny
volt az a par 6ra. amit
a muzeum teruleten
lo\toUunk. Az idojanis
nem volt teljesen ke-

Civil sarok: Kunkovacs Lasz~6
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Filmforgatas

VAROS tlK" 2015. JU~iuS

l)rREK, ESEmET)gEK A
KfS BAlrT)c ALcALAnos rSKoLABOL

NyelvAszok

Majus ll-en turaajanl6 filmet forgatott a tv2 szamara
Kandasz Andrea a keszulo gyomaendrodi tanbsvenyrol.
Iskolankb61 a 4. b osztaly olyan szerencses volt, hogy
reszese lehetett ennek az erdekes esemenynek. 'Elsa la
togat6kkent felmehettunk a "Iombsetanyra", ahol Puskas
Laszl6, a Kbrbs-Maros Nemzeti Park munkatarsa kala
uzolt minket. Nagy brbmunkre tavcsbveket is hozott,
amikkel lilthattunk erdekes madarakat, madarfeszkeket.

A tanbsveny rendkfvul gazdag ismeretanyagot mutat
be valtozatos, erdekes formaban.

A mi nemes feladatunk az volt, hogy vegigjarjuk a
kulbnleges magasftott utat, megcsodaljuk a liltnival6kat,
megoldjuk a feladatokat. Ha ismetelni kellett, meg el
veztUk is a helyzetet, kbvettuk az operator utasftasait.
Lehetseges, hogy egy rbvid kis film lesz mindebbol, de
mi egy felejthetetlen delelottel lettunk gazdagabbak.

Puskas laszlo emh!ktura

Madarak fak napja alkalmabol latogatott el hoz
zank ismetelten Puskas Laszlo. Az ev fajekol, a ko
csanyos tolgyrol, valamint az ev madararol, a bubos
bankarol tartott eloadast. A tanulok erdeklodessel
hallgattak, majd kerdeseikre is valaszolt vendegunk.
A delutan masodik feleben az Erzsebet ligetben ki
alakftott tanosvenyt jartak vegig az erdeklodo tanu
10k. Tartalmas delutant toltottunk el es sok ismeret
tel gyarapodtunk.

A sok magyar verseny kozul szemezgetve di
akjaink mar evek ota reszt vesznek a Bendeguz 
NyelvEsz versenyen, ahol igen szep eredmenyekkel
buszkelkedhetnek. A megyei d6nton hat tanulo vett
reszt, ahol Bartha Karina 7. c osztalyos tanulo az elo
kelo 4. helyezest szerezte meg. Segito pedagogusa:
Forgacsne Gyetvai Krisztina.

Intezmenyunk diakjai minden evben megmeret
tetik magukat a Simonyi Zsigmond Karpat-medencei
helyesirasi versenyen. Tehetseges tanitvanyaink mar
negy alkalommal jutottak be Bekes megye legjobb
jakent a rangos verseny orszagos d6ntojebe. Az idei
tanevben 2015. aprilis 18-an Bekescsaban 7 diakunk
kepviselte iskolankat a megyei fordulon: Nandori
Viktoria (5. c) Fekecs Laura (5. a), Deli Boglarka (6.
b), Rak David (6. c), Kovacs Dora (6. a), Ladanyi
Sara (7. ) es Bartha Karina (7. c). K6zuluk Ladanyi
Sara 7. c osztalyos tanula erte el a legkiemelkedobb
eredmenyt; a hetedikesek mezonyeben 5. helyezett
lett. Felkeszito tanara: Forgacsne Gyetvai Krisztina.

xv. M gyar az ore t Bajnok ' 9

A xv. Magyar Mazsorett Bajnoksagot a mazso
rettek II fovckosaban", Debre ,enben rendezte m 9 a
Magyar Mazsorett Sz6vetseg es a debreceni Valcen
Tancstudio mazsorett csoportja. A gyomaendrodi
Szfnfolt Mazsoret gyuttes Margareta junior eso
portja botos szinpadi es rnenettanc koreogratiaban:
3. h Iy n vegzett! Ezenkivul: szenior mix mini kate
g6riaban: V. helyezettek lettek, Jonas Izabella sze
nior pompon szolojaval szinten: V. h Iyezett lett, Pi
roska Attila szen/or sz6lo botos versenyszama pedlg

rany minosites. Az egyuttes vezetoje: Hunya Jolan.

XV Magyar Mazsorett Bajnoksag
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folytatas a dmoldalr61

A bejelenteseket kovet6en a rovid es hatekony testtileti tiles 16
6rakor veget ert.

Ideje: 2015. junius 13. Helyszfn: hunyai sportpalya

. meny es egyeb rendelkezesere a1l6 informaci6k alapjan Nagyne
Perjesi Anik6 onkormanyzati kepvisel6 a palyazat megval6sita
sa soran jogszeruen vett reszt az onkormanyzat dontesi folya
mataban, osszeferhetetlensege kozbeszerzesi szempontb61 nem
allapithat6 meg.

Programok:
800 Zenes ebreszt6

9.00 Kezmuves foglalkozas .
10.00 Vidra mentocsoport bemutatoja (Kereso es mento

kUiya bemutato, Fegyverek bemutatoja, egeszsegugyi me
resek, rekeszmaszas, csizmahajito verseny)

12.00 Falunapi koszontot mond:
Petenyi Szili'lrdne palgarmester

12.05 J6 ebedhez szol a nota (A rendezveny IMogat6it Hunya
Kozseg Onkormanyzata a Szarvasi Otemplomi Szeretetszolgalat

kbzremukbdesevel babgulyassal vendegeli meg. Az ingyenes
babgulyas mellett a Kondorosi Napsugar vendegl6 marhapbr

kbltet es birkapbrkbltet biztosit 1200 Ft/adag aron,)
13.30 Trukk lavas bemutato '

(Megyer Sarja Hagyamanyorzo Egyesulet)
14.45 "Orok ifju" zeneszek musora (Dr. Hudak Janos, Dian

,Laszlo, Friedl Ferenc, Petenyi Szilard)
15.15 Koros-menti Neptancegyuttes musora

Tovabbi musorhelyszin: Muvelodesi haz
16.20 "Hunya Kozsegert" kitunteio elm atadasa

16.30 Dupla kave musora
18.00 Koros Party Band musora
19.30 8al- zenel: I(ekegyi Istvan

A kirandul<\s utan mindenkinek volt lehetosege kicsit rapihenni
a nap tovabbi esemenyeire, mert mindig erdekes az iskolatanul6i
nak iinnepi galamusora. A sokretu es szinvonalas produkci6k mo
gott l<itszik az iskola tanu16inak es tanarainak kozos munldja.

A nap zar6 esemenyere a Hidf6 etteremben kerult SOl', ahol a116
fogadas kereteben folytat6dtak a mar korabban elkezdodott banlti
beszelgetesek.

Vasarnap reggel az elszarmazottak nagy resze l11egtekintette a
Nephaz udvaran kialakitott Szent Antal Zarandokhazat eS a mel
lette fellijitott kenyersuto hazat. Emlekeinkben meg a dtiledezo
tanterem vagy napkozi otthon derengett fel, es most a kornyezet
be illeszked6 szep, llj, korszerii letesitmenyt lathattunk. Rem€ljiik,
hogy az illetekeseknek sikeriil olyan programmal megtolteni ezt a
helyet, hogy a Szent Antal Haz szellemisege tovabb terjedjen. Az
elkepzelesek megragad6ak, es a baniti kbf is szivesen reszese lenne
egy kesobbi hagyomanyorzo kenyerslitesnek.

Az esemenyek az emeleti diszteremben folytat6dtak, ahoI. Kun
kovacs Laszl6 Kossuth-dijasfot6mtivesszel ismerkedhetett m\,g ko
zelebbrol a nagyerdel11li. Rendkiviill11eghat6 volt annak az irasnak
az ismertetese, melyet "Laca" baratunk (sokunk szamara ismeret
len) ir6i venajat is bel11utatta. Azelmeselt eIetkepek is igazoljak,
hogy mekkora munka es kitartas van egy ilyen eletpalya m6g6tt.
Mindannyian ismetelten gratulalunk kittintetesehez, es varjuk az
e16keszulet alatt leva konyvek megjeleneset. .

A zar6 ebeden mindannyian szomoruan allapitottuk meg, hogy
az elmenydlls hetvege a vegehez kozeledik. Felt6ltodve es tovabbi
izgalommal varjuk a kovetkezo esemenyeket, melyek mas jellegii
ek, de ismetelt kozos program lehet6segd adjak. A szervezok a sok
munka utan elegedettek lehetnek, de varnak djuk a tovabbi teeq
dol<. Akit erdekel egy j6 tarsasag es koz6s buli, azt varjuk kozen~<,

a kovetkezo rendezveny a jlll1ius 6-i oregsz610i Paprikas krumpp
fozo verseny. .

Vezetoseg

"" " i-":t j ~,&'I;<~1L
hogy mi tortent a Kepviselo-testtilet majus vegi iilesen?

Beszamolot fogadtak el ~. b~pvis'e16k a Gyomaendr6d Hunya
Csardaszallas Telepiilesi Orv<ormanyzati 'Lirsllias munkajar61.
Szinten megismerhettek a jelenlev6k a Gyomaendr6di Kozos
Onkormanyzati Hivata12014-ben vegzett munkajat.
Beszamolt Omiliak Csaba tuzolt6 parancsnok a Hunya Csarda
szallas Gyomaendr6d Onkormallyzati Tuzolt6sag 2014. evben
vegzett tevekenyseger61. A mindenre kiterjed6 beszamol6b6l
megtudhattuk, hogy 2014-ben onall6 beavatkozasra tuzesetnel
21, onall6 beavatkozas muszaki mentesnel 52, mig hivatasos
tlizolt6saggal kareset felszamolasnal4 esetben kerlilt SOl'.

- A "Lelekkel a Korosok menten" projekt 11. projektmclledzse
ri beszamol6jat ismerhettek meg a kepvisel6k. Kisebb id6pont
elteresekkel j6l haladt a kivitelezes, es koltseg oldalon is csak
nehany helyen kellett fomisokat atcsoportositani.

- Ket palyazat erkezett a Kozmuve16desi- Kozgylijtemenyi es
Szolgaltat6 Intezmeny igazgat6i allashelyere. Palyazott a jelen-

. legi igazgat6 Dr. Szonda Istvan Attila es Kovacs Erika Ilona. A
palyazatokat egy 4 [Os jeles szakemberekb6l a116 bizottsag is ve
lemellyezte. A Testiilet 2015. junius 1. napjat6l2015. december
31. napjaig Dr. Szonda Istvan Attilat bizza meg az igazgat6i fel
adatok ellatasaval.

- Varhato a kozmuvel6desi intezmenyrendszer atszervezese,
melynek elkesziteser61 egy iitemterv elfogadasaval hataroztak
a kepviseJ6k. .,
Gyomaendr6d Varos Onkormanyzatanak Kepviselo- testlilete
megismerte a Kozalapitvany Gyomaendr6d Varos Kozgylijte
menyeiert 2014. evi kozhasznusagi jelenteset, melyet el[ogadott.

- A KepviseJ6-testtilet elfogadta a Gyomaendr6di Udliltetesi Szo
vetseg Turisztikai Egyesiilet beszamol6jat a XVII. Nemzetko
zi Sajt es Tur6 Fesztival megrendezeser6l, valamint penzligyi
elszamolasat is. A Kepvise16-testiilet megismerte es tudomasul
vette az Egyestilet 2014. evi merlegbeszamol6jat.
Az onkormanyzat es a TDM szervezet egytittmukodesi l11egal
lapodasanak feli.ilvizsgalatara is SOl' keriilt. A TDM szervezet
jov6beni feladatainak megosztasara, finanszirozasa es az on
kormanyzati megallapod,is lljragondohisara litemtervet fogad
tak el.
Ket fontos kornyezetvedelmi kerdesr61 is dontOttek. Elfogadtak
az Erzsebet liget faallomanyanak cs aljnovenyzetenek keze
leser61 sz616 tajekoztat6t. Szakvetemeny alapjan, junius koze
.pen kerlil SOl' az aljnovenyzet kezelesere a Kozmunka program
kereteben. Ekkor tortenik a szaraz fak visszacs~nkohisa, vagy
esetleges kivagasa vallalkoz6 altaI. A 2015-os szunyoggyerites
terve is teritekre keriilt. A beszamo16b61 megismerhettiik az el
mult ev ertekeleset es a tal11ogatasokat.

- A Magyar Turizmus Zrt-t6l az e16z6 evi tamogatashoz kepest
kisebb osszegu allami tamogatast kapott a Koros-volgyi Kon
zorcium, ugy,inakkor a Behigyl11iniszterium 2014. junius 18. es
2014. augusztlls 31. kozotti id6szakban a szunyoggyerites koor
dinaiasM es lebonyolitasat ormigos s~inten elvegezte.

- Gyomaendr6d kapott lehetoseget a Koros-szogi Civil F6rum
"XIII. Civil Nap es Civil Szervezetek Talalkoz6ja" megrendeze
sere. A Kepvisel6-testiilet a rendezveny helyszineul az Endr6di
nep!igetet es sportpaJyat, id6pontken~ 2015. augusztus 22-t je
loli h A XII. Civil Nap es Civil Szervezetek Talalkoz6ja a XVII.
Nemzetkbzi H;1lf6z6 verseny t;hsrendezvenye lesz, <l rencIez-
veny nyertes ajanlattev6jevel egytittmukodve. .
nmogatt~lk a kepviseI6k aRoma Nemzetisegi Onkorl11any
zatkerelmet a 2015. jUlius ll-en megrendezesre ker ii16 Bekes
Megyei Roma Labdarug6 Torna es Ku:lturalis Nap koltsegeihez
100.000, Ft ertekben, es teritesmentesen biztositjak a Varga La
jos Sportcsarnok0t aznapi hasznalatra.
2015. majus 6-an megalakult a Kabit6szerugyi Egyeztet6 F6
rum. A KEF celj<l: kozosen dolgozni a drogprobJema megol
dasanak erdekebeh. emellett hatekony valaszt adni a helyi ese
tekre, problemakia. Szakertelme alapjan a Forum elnokenek
LehoczkineTimar Irent vaJasztottak. Az errol keszult beszamo-
16t a Kepvisclo-testiilet elfogadta. ..
Kozerdeku bejelentes kivizsgalasar61 szamolt be az Ugyrendi,
Oktatasi, Kulturalis, Kisebbsegi es Eselyegyenlosegi Bizottsag
a "Lelekkel a Korosok men ten" megnevezesu projekttel kap
csolatban. Vizsgalatuk eredmenye, hogy a kapot! jogi szakvele-
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Dank6 Bela orszaggyi.iIesi kepviselo - Sajt6kozlemeny

2015. jiinim 6 szombat

Gyornaendrod (Oregszolo), Kondorosi ut l..
(a l:Z6zsahegyi H:lZ mellei'l 'l.ii!ldd terLileten)

Nevezesi d]: 2000 FUcsapat.
(Fedeli rozahc!y. 2 db sar!,a,! ';.11011,,1. I("if". Mind~n IOl'abbi gamillll'o 1000 Fl.) ~

elenil\:ezes a fozoversenyre:
2015. Junius 3~jg

Gyomai Jezus Szive bucsll: junius 13., szombat 10 ora
Hunyai Szent Laszlo bUcs1.1: jlll1il.ls 27. slombat 10 ora
Hunyai egyhizkozsegi vaC30ra: augusztus 15. szombat

19 ora (a sak majusi, juniusi program miatt)

Egesz napos programmal, gy rmeknapi meglepetesekkel,
esti szt<irvencleggcl vamnk minden erdeklodot.

(A reszleles !Jmgra/JIrul kdsob!J aelllllk lajekOziallisl.)

Cl" papriluls krumpli (mind;;1 ..:".li1),

n::r porktilt
0' egyeb (ami a bognicsba bckfC I

G' szemelyesen a R6zsahcgyi l-l<l.zban, .
If.? vagy a 66/282.-659, 30/599-41··67 teldonszamokon ..

Nevezesi kateg6riaI~:

A hunyai (rMOti) asszonyok esete

Aprilis 3D-an a buclapesti Budapesti Operettszinhazban
Aranyermet ertek el a hunyai amator szinjatsz6 assz6nyok "A
rat6ti asszonyok esete" dmi.i vigjatekukkal. Gratulalunk!

VasarteriLtp en 1 szobas fbldszinti lakas ELAD6! Ar meg
egyezes szerint! Erdeld6dni: 06 -20/3'76-4567

L

Januartol boviil agyed-extra

Atadtak a Kormanyablakot Gyomaendrodon

A l11unkaba visszatero anyak 2016 januarjM61 mar a gyerme
ki.ik 6 h6napos korM6l igenybe vehetik a gyed extrat a korman)'
majus 13-i dbntese ertelmeben. Eddig erre a gyermek egyeves
kora utan volt lehetoseg, jovore azonban mar a gyermek feleves
korat61 foly6sitjak az ellatast. A gyed extra 2014. janu{lri bcve
zetese elott az anyaknak vaJasztaniuk kellett a gyed es a munka
jovedelem kbzbtt; a kettot egyi.itt nem kaphattak meg. A gyed
extra minden 2 ev alatti gyermek utan ki.ilbn-kiilbn jar. Ez azt
jelenti, hogy az a no, akinek ket 2 ev alatti gyermeke van es visz
szater dolgozni - akar reszmunkaidoben is - a flzetese mellett ket
gyedet kap. Ahogy Eur6pa tbbb orszagaban, Magyarorszagopi,
egyre inkabb elterjed a gyermekneveles melletti rnunkavailalas, 'I'

es az tapasztalhat6, hogy a nok szivesebben es bcitrabban val- I

lalnak gyereket akkor, ha l<\tjak, hog)' bsszeegyeztetheto lesz a
csaladi eletiik a munkajukkal.

A kormanyablakokban jelenleg 338 i.igytipus intezheto, de
a kormanyzat ana torekszik, hogy az intezheto iigyek szama
nagysagrendekkel bOvLiljon.

Bekes megyeben igy mar bt integn\lt kormanyzati iigyteJ
szolgalati iroda nyitotta meg kapuit, melyek kbziil a bekescsa
bai 2014-ben, a gyulai es az oroshazi pedig 2015. januar vegen
kezdte meg mi.ikbdeset. Aprilisban pedig megnyithatta kapuit a
szeghalmi es a gyomaendrodi Kormanyablak. Az tv soran Be
kesen, Devavanyan, Mezokovacshazan, Sarkadon, Szarvason es
T6tkoml6son tervezik ujabb kormanyablakok megnyitasat.

Dank6 Bela ofsz<\ggyliJesi kepviselo szerint a meg sok a teen
do a megye fejlesztese es felzark6ztatasa erdekeben, azonban a
Kormanyablak megnyitasa is fontos lepes, mivel igy mind a he
lyiek, mind a Gyomaendrod tersegeben elok, igy a devavanyaiak
is egyszertibben intezhetik hivatalos i.igyeiket, a kormanyablak
rnegnyitasaval gordiilekenyebb lesz az i.igyintezes.

Aprilis 3D-an i.innepelyes keretek kbzbtt adtak at a Gyoma
endrodi h\rasi Hivatal epi."deteben az llj Kormanyablakot. A Kor
m;inyablakok integralt kormanyzati iigyfeIszolgalatok, amelyek
igenybevetelevel az allampolgarok cgyetJen helyen, a korrnany
ablakoknal tudjak hivatalos i.igycikct intezni. Az iigyfelbarat
kbzigazgatas kialaldtasaban k.iemelt hangsillyt kap a szinvona
las i.igyfeIkiszolgalas, az i.igyintezes menetenek egyszerlisitese cs
gyorsitasa, az i.igyfelek adminisztrativ ~2!'heinek csokkentese es
az anyagi megtakaritas.
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Czank Gabor

kapta, hisz az a unnepen szUletett. Iskolait itthon jarta. Reszt vett
. a masodik vilaghaboruban, az ott kapot! aknaszilankot e!ete ve
geig testeben hordta... Hadifogsag, majd ot evig tart6 "malenkij
robot" kovetkezett.

1951 -ben Tapolcan kotott hCizassagot Csillag Olgav~l. Hazas
sagukb61 egy fiugyermek, Attila szuletett 1957-ben. 1969-ben
elvalt feleseget61, de fia vele maradt. innentol a nevelte gyer
meket.

A Magyar Optikai Muvek dolgoz6ja volt 31 even keresztUl,
1982-es nyugdfjazasaig.' Ez utan sem maradt tetlen: kerteszke
dessel, zoldseg- es viragtermesztessel foglalkozott, s igyekezett
fianak megadni minden lehetot. E mellett szabad idejeben verse
ket, dalokat frt, melyek javareszt a termeszet szepsegerol, vira
gokr61, allatokr61 sz6ltak.

2000-2006 kozott intenzfven foglalkozott zenevel, szamtalan
fellepese es TV-szereplese tette at ismertte az orszag elott. A Szi
getfesztival rendszeres fellep61e volt. Mindezt, ahogy a gyakran
megfogalmazta, elsosorban gyenge egeszsegCf gyermek(~ert tet
teo Ezert volt mindannyiunk szemeben tiszteletre melt6 rnindaz,
amit tett.

Egeszsege ez ev elejen romlott meg. januar vegen comb
nyakWressel kerult k6rhCizba, es kef hettel kesobb, februar 9-en,
93 eves koraban szunt meg szfve dobogni. Temetese es budapes
ti bucsuztatasa kiadasait Hajdu Peter musorvezeto fedezte, kinek
ez uton mond koszonetet fia, Uhrin Attila.

Szulovarosahoz, Gyomaendrodhoz mindig huseges maradt,
mindig endrodinek vallotta magat. Az endrodi egyhCizkozseg ha
laval gondol rea, hisz a templomunk elott all6 muemlek kereszt
felujftasahoz jelentos osszeggel jarult hozza.

Temetesi szertartasan a jezus kereszthalalar61 sz616 evange
liumi szakaszt olvastuk, melyben jezus a kereszt alatt al16 edes
anyjCit, Mariat a szeretett tanftvanyra, janosra bfzza, Janos apos
tolt pedig Maria anyai oltalma ala helyezi. TettUk ezt azert, mert
hiszunk benne, hogy az Isten orszagaban Benedek testverunk is
Szuz Maria anyai gondoskodasara, oltalmara bfzza itt maradt gya
szol6 fiat, es a gyomaendrodi nepet es az endrodi egyhal".kozse-
get. .

Imadkozva kfsertUk at vegso nyugv6helyere, kerve szamara
Jstent61 az orok boldogsagot.

Nyugodjek bekebenl

vj kenyer fze, lepergo konny soja,
orom-kacagas, leIki I<aba-ko...
Isten aldjon! Te legy vegso almunk,
s ivadekainkba szebb Jovol

Timar Mate

Uhrin Benedek
(1922-2015)

2015. marclus 20-an
vettUnk bucsut az endrodi
templomban varosunk szu
IOtletol, Uhrin Benedektol.
Neve a 2000-es evek eJejen
valt tagabb korben ismertte,
versei es dalai reven. Hosszu
eletpalya utan februar elejen
hunyt el, es egy napsuteses
marciusi napon, 93-ik szule
tesnapja elotl egy nappal he
lyeztUk orok nyugalomra az

.endrodi Kozponti Katolikus
Temetoben.

Uhrin Benedek 1922.
mCircius 21-en, Szent Bene
dek napjan latta meg a napvi
lagot Endrodon, Uhrin Vince

es Papp Ilona gyermekekent. A keresztsegben a Benedek nevet

<

Szulofold: Bolcso, majd koporso'
Sarkcsil/ag a negy egtaj fe/ol!
Anyanyelved billyogkent je/oJ!
T~ vagy a leli ho s a tavaszi zold,

Mint minden evben,mo,st is a Kihiva~ Napjan rendeztlik meg az
Ovi-Olimpi.it a Selyem Uti Ovodaban, immar 16. alkalommal.

A varos minden 6vodaja elfogadta a meghivast, sot Hunyar6l is
erkeztek g)'ermekek. I

Az 6vodak szines tornabemutat6ikkal tettek meg szinvonalasabba
rendezvenyunket. MiveJ nagycsopoitos gyermekek vettek res'zt sport
napunkon ezert igyekeztiink eletkoruknak megfelelo versenyszanio
kat osszeallitani.

A fut6verseny ket reszbol alIt. Volt elOfutam, majd az elOfutam
gyoztesei versenyeztek egymassal.

Helyezest ertek el:
Lanyok:
I. helyezett: Kovacs Reka Selyem Uti Ovoda
II. helyezett: Csipai Csenge Szazszorszep Ovoda
III. helyezett: Meszaros Nelli Szivarvany Ovoda

Fiuk:
I. helyezett: Nagy Szabolcs Szazszorszep O'\oda
II. helyezett: Demeter Istvan Szazszo~szep Ovoda
III. helyezett: Laszl6 Martin Selyem Uti Ovoda
A fut6versenyt kotelhuzas kovette, melyben 4 vegyes csapat merte

ossze erejet, ugyesseget. A legiigyesebb csapat tagjai mezeskalacsb6l
kesziilt ermet kaptak jutalmul.

A deIelott folyaman - az egeszseges eletm6d jegyeben - keszlilt tiz
6raival sok-sok zoldsegfelevel, citromos teaval es a Tersegi Gondozasi
kozpont j6voltab6l finom csokis tortaval vendegeltlik meg a gyereke
ket es az oket Idsero felnotteket. Senki sem tavozott ures kezzel, mivel
minden resztvevo gyermek kapott ajandekba egy-egy labdat.

Tamogat6ink voltak: Tersegi Gondozasi K6zpont, Fulop Imrene,
Dr. Csoma Antalne, Csik6s ZoItanne

Szab6 Jstvanne
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rONiUSI UNNEPEK JUNIUSI MISEREND

I. hetfo:
2. kedd:
3. szerda:
5. pentek:
6. szombat:
7. vasarnap:
8. helto:
9. kedd:

II. csutiirl"ok:
12. pentel<:
13. szombat:
14. vasamap:
15. hetf6:
19. pentek:
21 . v<lsamap:
22. hCl"f6:
24. szerda:
26. pentek:
27. szombat:
28. vasal'llap:
29. hL'1 fii:
.'\0, k,dd:

Szent )lIsztinusz vertanll
Szent Marcellinusz es Szent Peter vertanuk
Lwanga Szent KAroly es tarsai vertanllk
Szent Bonifac pusp6k, vertanu
S.zent Norbert pusp6k
Umapja
Pragai Szent Agnes
Szent Efrem diakonus, egyhaztanito
Szent Barnabas apostol
)ezlls Szentseges Szive
p: Boldogsagos SZliz Maria Szepl6telen Szive
Evk6zi 11.vasarnap
Arpad-hazi Boldog Jolan szerzctesno
Szent Romuald apat
Evkozi 12.vasarnap
Nolai Sz. Paulinusz, Fisher Sz. Janos, Morus Sz. Tamas
Keresztelo Szent Janos szuletese
Alexandriai Szent Cirill piisp6k, egyhaztanito
Szent Laszlo kiraly
Evkozi 13. vasarnap
Szent Peter es Szent Pal apostolok
A romai Egyhaz elso szent vel'tanlli

Endrod

Vasarnap es linnepnap: 9 orakor nagymise.
Szombaton 19 orakor Maria-litania,

lItana vasarnapi el6esti mise. '
Hetkoznapokon: reggel fel 8-kor szentmise

csi.itortok kivetelevel.

Gyoma:

Vasamap es linnepnap: 11 orakor nagymise.
Penteken: 18 orakor szentmise

Gyomai ]ezus Szive bUCSll: jlmius 13. szombat 10 ora

Hunya

Vasarnapokon: 10 .6rakor,
hetkoznapokon cSlitortok kivetelevel18 ora,

szombaton vasarnapi eloesti mise 18 ora.
Hunyai Szent Laszlo blIcslI: jlInius 27. szombat 10 ora

'OJ MONSTRANCIA

,
E

Ujsagunk llj webhelye: www.varosunkujsag.hu
Az endrodi plebania lIj webbeJye: www.endrodiplebania.hu
A gyomai plebania {Ij webhelye: www.gyomaiplebania.hu

A hunyai pIebania llj webhelye: www.hunyaiplebania.hu

A kozelmlIltban szep ajandekot kapott az endrodi Szent Im
re-teIl1plom: Hanyecz Margi! kedves hivlink adomanyakent egy
uj mOllstrancia (nepiesen: "Urmutato") keri.ilt templomunkba. A
monstranciat szentsegimadasok, iI1etve kormenetek (Umapja,
feltamadas, templomblIcsll) alkalmaval hasznaljuk. amikor is egy'
atvaltoztatott szentostyat, azaz Oltari~zentseget helyezunk a diszes
tarto i.ivegezett kozepebe, es igy ViSSZlik ki a kormenetre, vagy he
Iyezzi.ik ki a hivek imadasara.

Hanyecz Margit noveri.ink gyakran mutatta ki nagylelkli boke
zLlseget templomunk irant: az osszel a meghibasodott toronyora
kozadakozasbol tortent javitasanak orosz!anreszet is magara vallal
ta, majd harom llj szonyeggel gazdagitotta az Isten hazat.

Isten fizesse neki, es mindazoknak a nagylelku adakozoknak.
akik tamogatjak egyhazkozsegunk, templomunk, temetoink kar
bantartasat, szepiteset!
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Cilich'iban, Tarsus varosaban
i

sziUetett 1(1'. e. 10 tajall, El'edeti
zsido neve Saul volt. SziUetese
t61 romai allampolg<1r volt, igen
jo gorog nevelest kapott, ami I

nyelveben es stilusaban mutat
kozil, meg.

Gamaliel rabbi iskolajaban
farizeus lett. Szenvedelyes, tii
zes Mlek volt.

Saul tam! volt 36-ban Istvan
diakonus ll1egkovezeseben, ll1ajd
illdozajeve valt a keresztenyek
nell:. A damaszkllszi 1iton Krisz
tus megjelent neki es megtert.
Megterese uUll egy idcig Anibia
ban tart6zlmdotL majd Damasz
Imszba ment, es aldwr mar predihHt. 39 tajan Jemzsalell1be
ment, utana elsa aposloli {l~j<l.n l\orbe jart tanitva. Ezen az
uton vette fel a gorog-romRi Pal nevet.

49-ben ismet JCrtl7.salembe ment Pal, reszt vett a Jeru
zsalemi-zsinaton. ~lcg ket apostoli utja volt, melyelcen sok
levelet ht a kiUonboza cgyhazkozsegelmek 58-ban Jeruzsa
lemben letartozlc1.ii:al" Romtiba keliilt, mert Pal a csasza1'hoz
fellebbezett. 63-ban fclmentettelc, kiszabadnlt. Lehet, hogy
Sptllyolorszt}gban eldwr j<'irt, valoszinilleg jth1: meg egyszer
Keleten is. Ujbol fogsagba keriilt, Romt'tba szallitottak. Ez a
fogsag 67 taj(m v6~tanusaggalvegzadott: lefejeztek az osztiai
uton.

Ivanyi Laszlo: 200 eves az end1'adi Szent Il111'e-templom
Fotok: Czank Gabor

v~m~OS''''''II''"u

SZEl\1T PETER

2015. junius

Betszaida volt a hazaja,
el'edeti neve Simon volt, Je
zustol kapta a Kefas nevet,
aminek gorog megfeleloje a
Peter. Halasz volt. Meghaza
sodott es Kafamaumban tele
pedett leo

Az els61, kozt csatlalwzot"t
Jezus tanitvanyai koze. Jezus
bizalmasa volt, kozvetlen ta
ntija JailUS lanya feltamasz
tasanak, a dicsaseges szil1.e
valtozasnak e.s a Getszemani
kel'tben Jezus halaltusaja
nalL Reves termeszetU volt,
de Jezus szavara azon11al ja

vitott hibai11. IVlegtagadta ugyan haromszor az Urat, de
ezt 11agyon megbanta, es tanusagot tett Rola. Megbi
zast Impott az egyhazfOsegl'c.

I\risztus mcnnybemenetele utan Antiochiaba ment,
atlnak 7 big piispoke volt. R6maban rncgalapitotta a
piispokseget 42-ben. 50 koriil R6mab61 a tobbi zsidoval
cgyiitt rovid idore e1(iztek, ekkor 52-ben Jeruzsalem
ben az elsa apostoli zsinatot vezette, majd visszatert
R6maba. Nero illdozese idejen, 67-ben keresztre feszi
tettek a Vatilulni dombon, sajat I,eresere fejjel lefele,
mivel nem tarto1t:'l. magat meltonak, hogy Krisztushoz
hasonloan haljoll meg. -szent Peter ott nyugszik Roma
ban a Szent Petcr-bazililm kupohija alatt.

Endl'odi elsoaIdoz6k: (bal oldali kip)

.Bezi KristOf, Bujdoso Lilla, Gellert Mil<in, Gellert Zalan, Gonda
Greta, Gonda Tibor, Kiszely BorbaJa, Szabo Mirtill, Szeret6 Alma,
Szeret6 Lili, Szecsi Zsolt, Toth Adrienn, Zanyik Ramona

Gyomai elsoaldoz6k: (m§vsor alatt)

Debreceni Csilla, Kiss Barnabas, Kiss Zal<\n, Timar Aron, Ti
mar Balazs, Timar Kristof

Maria- es oregministnins hinyok talaIkoz6ja Hunyan

Hlinyan az iden is megtartoltllk az immar hagyomannya valt "oreg"
Maria es ministrans lanyok talalkoz6jat, majus 17-en, Urunk mcnnybe
menetele linnepen.

A szentmisen Ivanyi Laszl6 tb. kanonok, plebanos emlekeztetett az
evangeliumra:

Jezus blkslIZ<\sul, vegrendeletkent klildetest ad apostolainak: "menje
tek el, cs tegyetek tanitvanyomma minden nemzetet!" Jezus szavai minden
kinek sz61. Ti, kedves volt Maria- es ministrans lanyok, akik Jezust egesz
kozelr61 szolgaltatok az oltar korlil. Ma sokan mar nagymamak. edesanyak
vagytok, vagy lesztek. Ez a ti feladatok volt, es az a jelenben, es lesz is min
denkor. Gyermekeiteket, unolditokat, tanitvanyaitokat Jezus tanitvanyava
tenni, ahogy ti is azok voltatok, es azok vagytok ma is.
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GYOMAENDRODI KRONIKA - Civil saJrok -
Fohajtas... Kunkovacs La§zlonak
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Kunkovacs Laszl6 es felesege Angster Maria

Minden hirkozlo eszkoz, igy aVarosunk
ujsag legutobbi szamais beszamolt r6la,
hogy Kunkovacs Laszl6 endr6di szUletesu.
etnografus, fot6muvesz, iro eletpalyajanak,
muveszetenek elismeresekent Kossuth-dijat
kapott.

A Rozsahegyi Napok kereteben hazala
togat6 muveszt koszontotte az egesz Yaros,
az iskola, ahonnan elindult, a regi baratok,
osztalytarsak s az Endr6diek Barati Kore.

Majus 17-en delelOtt az Endrodi Nep
hazban kiilOn is talalkozhattak vele tiszteloi.

Farkas Zoltanne igazgatono,kepviselO
asszony felvezetoje utan Kunkovacs Laszl6
cletpalyajdt bemutat6 beszelgetesre keriilt
seJJ; mely soran eloadast hallhattunk a Kos
suth-dijas muvesztol.

Kunkovacs Laszlo 1942-ben sziiletett
l:ndrodon Kovacs Matyas tanit6 es Uhrin
Anna legkisebb gyermekekent. A nepmese
hez hasonl6an a legkisebb jui innen indul el
viszontagsagokon keresztiil (kuJaknak nyil
vanitott csalad gyermekekent nem tanulha
tott tovabb) megh6ditani a vilagot, s tel' meg
hizde/mek aran szerzctt dicsosegben. Felese
ge, scgit6je, sorstarsa Angster Maria, kinek
nagyap;a az endrOdi katolikus templom 01'

gona;af keszitette.

Cikkeimben mindig beszelgetis kereteben
mUlatom be a riportalanyt. Most is ez volt
a szandekom, gondolvan, hogy a beszelgetest
Ic;cgyzem s itt kozzeteszem.

Ot perc utan ra kellett jonnom arra,
hog)' ez a.ielen esetben lehetetlen lcsz. Hiszen
Laca olyan energiaval, s olyan sokoldaluan,
nagy tudassal, szinte samani kisugarzassal,
lenyagoz6en emlekezett vissza eletere, mu
veszetere, hogy rajottem, ezt a hangulatot
szinte lehetetlen visszaadni irasban. A kabel
tv szerencsere felvette a beszelgetest, igy az
111usorra keriil. s megmarad az ut6kornak is.

En pedig kivalasztottam a muvesz ur
eg)'ik irasat, mely szerintem annyira jellem
zo ra, s ezzel mutatom at be a kedves olva
s6knak es egyben tisztelgek elotte.

fme Kunkowlcs Laszlo...

FOHAJTAs A KONYV:rARBAN

"valahanyszor hazaJatogatok, a vasut
aIiomast6l erkezo busz a legjobb helyen,
az endrodi Nephaz elott tesz Ie. Pezsgo
kuturalis-tarsadalmi elet szinhelye volt, igy
emlekezett sziileim generaci6ja. Ahogy le
kaszal6dom, csak par lepes az ajt6, amely
a konyvtarba hivogat. Most kapom rajta
magam, hogy az otthonomnak erzem, mert
mipden alkalommal az elsa dolgom beter
ni ide. Ha eppen nincs nyitva, kicsit bant.
Ilyenkor bekukucskalok, mint egy nagy
gyerek. Nyugtazom, minden a helyen van.
Igazab6l nem ezert tapasztom az (;>rrom az
ablakuvegre. P6t1ek ez. Hadd erezzem meg
is ugy, hogy benn voltam. A konyvtarosok
sejthetik, iirugy, hogy lehuppanok naluk,
de mindig szivesen fogadnak. Tekintetem
mel vegigsimogatom a tomott polcokat.

Szepen egyiitt vannak Timar Mate muvei.
Szinte minden konyvenek temajat a sziilo
foldjerol vette. A cimek is gyonyoruek, pel
daul a Hazai harangsz6.

Egy s6hajtas, es ket hazszammal oMbb
a regi falu elo emlekezete, It'enke neni val'.
Vinlgot kapok, mert tudja, hogy innen a
szarvasvegi temetobe visz a labam. Kbrbe
fonnak gondolataim gyermekkoromr6l es
azokr61, akik mar ide kbltoztek. Az akacfa
keresztek kozott nem merik az idot. .

Kozel a Koros es annak emlekeze
tes partszakasza, ahova fUrbdni jartunk.
Nemcsak a vizben lubickoltunk, hanem a
gondolatokban is. Nyari delutanokon szin
te sereglettunk a foly6hoz. Mi, kisebbek a
foiskolasok, egyetemistak kbzelebe hlh6d
tunk, lestiik vitaikat, rogtonzott kiseloada
saikat. Szabadegyetem az breg fUzfak alatt7
Itt nyiltan beszelgethettunk megelt torte
nelmunkIol.

A gaton a hid fele haladva gybnybru
panorama nyilik. A Iigeten at erintem az uj
iskolat, majd a Piac terre erkezem, azokhoz
az emlekmuvekhez, amelyeket csak mi ert
hetiink igazan. A templom, ha nyitva van,
nem maradhat ki. Tovabb bandulokok ege
szen a Tajhazig, ami nepi epiteszetiink par
jilt ritkit6 remeke.

Egy bakugras a vasarter, csakhogy mar
beepitettek. Nem volt olyan 16kupec, aki
jobban szerette volna ezt a sokadalmat,
mint en, mert itt vegre sok-sok foldimmel
talalkozhattam, regi vagasLJald<al, tanyai
ald<al, meg a tavolabbi videkekIol erkezett
satrasold<al.

Visszafele a faluszelrol, hogy-hogy nem,
megint a konyvtarban talalom magam.
Hosszan elnytJ!6 helyiseg, ahol a kbnyvek
kozbtt csendben bogarasz6 elkiilonUlhet
a foly6iratokat karosszekben atlapozgato
t61, ekozben a gyereld<bnyvtari reszben a
legifjabbakat megilleti a csiviteles· joga. A
mlJltkor ker nagyobbacska, barnakepu gye
rek, alighanem testverek kincskeresesenek
lehettem tanuja. KedvukIe val6kat talaltak

a polcokon. Oromteli hangoskod,\suk. hir
dette, zajlik az elet. Kisebbseg? Ugyan!

A konyvtaros mar varja a szokasos ker
desemet... - Van-e meg az Endrodi Fuzetek
konyvsorozatb61, mert alzkor kuldozgetem
ide a vevoket. TolUnk, akik ide kbtodunk,
elvarhat6, hogy hianytalanlll ott legyen a
kbnyvespolcunkon az egesz sorozat. Nyelv
sziget vagyunk, s ha majd az errol sz616
kotet is megjelenik Nemeth Eszter tolhlb61,
egymas tetejere rakva olyan vastag lesz ez
az Endrod-tudomany, hogy nines is tan az
egesz orszagban ilyen terjedelmes falumo
nografia.

Mar tlldom, hogy a ko~yvtar szelid pa
rancsot ad az onepitesre. Erdeklodesemet,
eletpalyamat iranyitottak az edesapam pol
cair6l pipiskedve leemelt tudomanyos mun
kak, es amit azzal egy idaben a nagyobb
tarhazb61 vittem haza. Akkoriban szinte
elleptek a kozkonyvtarakat a szovjet kony
vek. A propagandanak val6t otthagytam.
De egy eletre bevesodtek Prisvin alomszep
termeszetleirasai, vagy Arszenyev -' akkor
meg nem tudtam, hogy vilaghir(l - rcgenye
a Derszu Uzala, amely az Amur-menti veg
telen tajgaban eta egyszeru nanaj vadasz
szal kotott liraian mely baratsagar61 sz61.
Dehogy is volt egyszeru ember Derszu.
Mindent tudott a tajgar61, es ami az eJetben
maradashoz fontos.

Kesobb magam is elliltogattam a volt
vilagbirodalom tavoli, de nagy kllituraju
nepeihez. Ebben resze lehetett a Moszk
vaban elo, de folyton utaz6 Szpangenberg
kbnyveinek is.

Szent hely a kbnyvtar. Sorsorn nagy
adomanya, hogy eljutottam Tibetbe, a fOld
kerekseg legnagyobb hegyeinek orszagaba,
es lathattam a fenseges Potala palo tat. Meg
rendulten jartam a dalai lamak, a buddhis
ta vilagvallas pap-kiralyainak kegyhellye
valtozott fellegvaraban. Tobb szaz terme
es szobaja val6sagos labirintus. RejteIyes
mosolyll szentek aranyozott szobrai min-



2015. juniu5

deniitt, a keleti mitol6gia szellemlenyeinek
Mvilltozasai, vicsorg6 demonok, imazaszl6k
es jak-vajjal tapiait mecsesek. Csoda. hogy
rMalaltam a kanyvtarra, ahol j6cskan elid6z
tem. Ott sem szamlaIjak az 6rakat.

A tibetiek mely hite szerint eleteben egy
szer mindenkinek el kell zarandokolnia ide,
az 'irdatlan es kietlen hegyvidek-orszag leg
tavolabbi jakpasztoranak is, tartson a gyatr6
vandorut akar h6napokig. Amint melazgat
tam magamban, halk csoszogassal egy kis
garbe ember erkezett. Foszladoz6 sz6rm6c
gunyaju, izzadtsagszagLl. Satet arcab61 csak a

'. szeme es a fogai villannak e16. Mintha mo
tyogna magaban. Imadkozik, vagy itt mond
ja el, ami bantja? Itt ad halM? Itt teszi fal a
kerdeseit? Most kotor<lszni kezd subaja rej
tekeben, es 6vatosan el6hLIz egy - barmily
hihetetlen - a hosszu Uton patyolatfeheren
meg6rzatt imakend6t. Helyet keres, hogy itt
hagyhassa aldozata jelet.

A buddhista szent iratok nem kanyv ala
kuak, hanem fa-ducokra hajtogatott papirla
pok, amelyeket, mint nalunk a regifajta pati
kakban, egymashoz tapasztott kis fiOkokban
6riznek. Ezek sokasaga lepi el a falakat. Talalt
egy fi6kot, amit nem toltak be egeszen. Erre
a peremre illesztette oda ahitatos, lassv moz
dulatokkal a hOfeher textilt. Ket vege metyen
alahullott. slam, otthagyott je1evel a kanyv
tar falM oltarra varazsolta. Csak a telegzetiink
volt a parbeszed ott, a viIag tetejen, ahonnan
tvl fOldi mar nem emelkedhet. Maradt meg
sokaig, aztan tovabbvanszorgott.

Azon nem szabad csodalkozni, hogy a
hegylak6k irastudatlanok, a kisebb kolos
torok is tabbnapi jarOfaldre lehetnek. HoI
tanitottak volna a nomad pasztort? A budd
hizmusr61 val6ban nem sokat tud, az evezre
dek alatt, az evezredek alatt keletkezett szent
iratok tartalma soha nem tarul fal el6tte. De
birtokaban van minden ismeretnek, ami a
tibeti elethez kell, es hallott arr61, hogy itt,
a dalai lama kanyvtaraban szekel a Tudas.
Meghajolni, ezert jatt ide ez az analfabeta za
randok. Soha intelligensebb embert.

Most azon taprengek, hogy az en pa
raszth1nynak sziiletett, faluja hatarat ritkan
elhagy6 edesanyam vagyai szerint meld<o
ra birodalomban elt. Hetet sziilt, harom kis
artatlant eltemetett, negyiinket fOlnevelt.
Fiatalasszony koraban szepen zongor<lzott,
aztan a fatekn6ben val6 sok mosast6! eldur
vultak az ujjai. Ezzel a kezzel simogatta meg
a szatyornyi kanyvet, amit a Nephazb61 kal
csanzatt ki.

A nagy csalad, a j6kora haz es a sokfele
apr6j6szag napestig ellatta doJoggal, csak el
alvas el6tt vehette elo kincseit. J6anyam nagy
lItazasokat tett kanyveivel, olvasmanyai re
yen. Megfiirdatt az emberiseg fenyes korsza·
kaiban. Passuth Laszl6 tartenelmi regenyeit
sorban hazahozta. Ez volt az 6 kett6s elete.

Milltan eloltotta a lampM neveltetese sze
rint az egiekhez fordult. Utols6 imajM a kany
nyu haWert mondta, s ez megadatott neki.
Amikor hatrahagyott holmijat rendezgettiik,
agyonhasznalt konyhai katenyenek zsebeben
egy asszehajtogatott l<oclds irkalapot talal
tunk. Ceruzaval kiirogatta valahonnan az
6kori vilag het csodaj'it. Azt 6rizgette:'

S hissziik ha nem, Laca is egy csoda. Ka
szanjiik, hogy aregbiti szi.ilOfaldiink j6 hiret.

Dr. Varju Laszlo

........... ""f)

Ha majus, akkor R6zsahegyi Napok.
Alighogy veget er az egyik, kezdjuk a
keszul6dest a kovetkez6re. Az Endr6di
ek Barati Korevel egyuttmukodve iden
19. alkalommal rendeztOk meg a nev
ad6nkr61 elnevezett iskolanapokat.

A megnyit6 unnepsegen kisse bo
rang6s id6ben koszontotte a vende
geket Farkas Zoltanne igazgat6n6. A
rendezveny dfszvendege volt Gergely
Agnes, Kossuth-dfjas ir6, kolt6, mufor
dit6, akinek az iskola iranti szeretetteljes
erdekl6deset egy csokor orchideaval
koszonte meg Vaszk6 Agnes, 8. oszta
Iyos tanul6.

Az igazgat6n6 koszontotte meghf
vott vendegeinket: Dank6 Bela orszag
gyulesi kepvisel6t, Dr. Gyuricza Csabat,
az MVH elnoket, Dr. Pacsika Gyorgyot, a
Gyomaendr6di Jarasi Hivatal vezet6jet,
Toldi Balazs polgarmestert, es a rend
hagy6 6rak el6ad6it: Kunkovacs Laszl6
Kossuth-dfjas fot6muvesz, etnogrMust,
Giricz Laszlo mernok, utaz6t, Dr. Kovacs
Lajos ny. rend6rezredes eletvedelmi
nyomoz6t es Tfmar Imret, a Barati Kor
elnoket. Az iskola tanul6i Marton Gabor
versevel es endr6di nepdalokkal emle
keztek nevad6nkra.

Ezuttal Gyuricza Csaba mondta a
megnyit6 beszedet, ami nagy tetszest
aratott a hallgat6sag koreben. Felidezte
emlekeit egykori iskolajar61, szul6varo
sar61, kiemelte, hogy mennyi hires em
ber szuletett Gyomaendr6don, akik
peldakent allhatnak a mai tanul6ifjusag
el6tt. Batorftotta a diakokat, hogy val6
sitsak meg almaikat, legyenek szorgal
masak, kitart6ak.

Gyuricza Csaba nemreg lett a Ma
gyar Tudomanyos Akademia doktora,
majd pedig a Mez6gazdasagi es Videk
fejlesztesi Hivatal elnoke.

Az unnepseg vegen koszorut he
Iyeztek el tanul6ink R6zsahegyi Kalman
szobranak talapzatanal.

A delel6tt tovabbi reszeben most is
kaposztaslepennyel es szilvalekvaros
kiflivel kfnaltuk vendegeinket, majd kez
d6dtek a rendhagy6 6rak.

Kunkovacs Laszl6 expedfci6s elme
nyeir6/ es a pasztorok eleterol meselt fo
t6ival illusztralva. Giricz L.aszl6 az Arpad
kor emlekei kozott barangolt elvezetes
el6adasaban. Kovacs Lajos a nyomozas
technikait mutatta be az erdekl6d6
ha!lgat6sagnak. Timar Imre szimultan
sakkpartit jatszott 21 tanul6 reszvete
level. A tornateremben Voros Zoltan, a
Boh6cszfnhaz musoraval nevettette a
gyerekeket.

A tobbi helyszfnen a pedag6gusok
tartottak rendhagy6 6rakat. Az als6 ta
gozatosok a Madarak es fak napja te
maban tabl6kat keszitettek, amelyeken
kiemelt helyet adtak a bubos bankanak,
mivel ez az ev madara. A fels6 tagoza
tosok Barath Eva es Paroczai Zoltanne
tanit6n6k vezetesevel tanultak a ne-

mezeles tudomanyat, Varga Laszl6ne es
Gellaine Nagy Erzsebet tanarn6k kozre
mukodesevel pedig R6zsahegyi Kalman
eleter61 tudhattak meg erdekessegeket.

A delel6tti program unnepelyes
eredmenyhirdetessel es dfjkiosztassal
zarult. Meghfvott el6ad6inknak Ro
zsahegyi emlekplakettel es konyvvel
koszontUk meg a rendhagy6 6rak el
menyet. A R6zsahegyi-dfjat Hanyecz
IIdik6 tanit6n6 es Par6czai Zoltan
matematika-kemia-szamitastechnika
szakos pedagogus kapta kiemelked6
munkaja elismeresekent.

Iden mar a Barati Kor adta a Szent
Imre-emlekermet, amelyet Szuj6 Cin
tia, 7. osztalyos tanul6nak itelt meg a
nevel6testUlet, peldas magatartasaert
es kiemelked6 tanulmanyi munkajaert.
A fels6 tagozatos tanul6k a delelott fo
Iyarnan vetelked6n mertek ossze tu
dasukat R6zsahegyi Kalman eleter61,
amelynek gy6ztesei vandordfjat es tor
tat nyertek.

A program delutan a Hatar Gy6z6
Varosi Konyvtarban folytat6dott, ahol
Kovacs Lajos nyugalmazott rend6rezre
des feln6ttek reszere tartott el6adast az
eletvedelmi nyomozas erdekessegeir61,
kulonleges bunugyekr61, a 90-es evek
leszamolasairol.

A gyerekek legnagyobb elmenye
az esti taborWz a ridegvarasi jatsz6
teren. Ott volt a "falu" apraja-nagyja,
j6t lehetett jatszani, szaladgalni. Volt
lufihajtogatas, arcfestes, ugyessegi jate
kok, es meg a tUzolt6kocsit is meg lehe
tett nezni.

Szombaton clelel6tt a VII. R6zsahe
gyi foci kupa zajlott 4 korosztalyban '17
csapat reszvetelevel. A Gyomaendr6di
Gyermek Labdarug6 Egyesulet csapatai
ket korosztalyban 1. helyezettek lettek,
es a masik ket korosztalyban is dobog6
sok.

Szombat delutan volt a rendezveny
legizgalmasabb esemenye, a tanul6k
galamusora. Vendegeink kozott ko
szonthettuk Gergely Agnest, Kepenyes
Andras tankeruleti igazgat6t is. Farkas
Zoltanne igazgat6n6 az alabbi gondola
tokkal zarta a galan a koszont6jet:

"Hatalmas erkolcsi t6ke R6zsahegyi
I(alman eletmuve, s nekunk evvel a t6
kevel j61 kell sMarkodnunk. J61 kell sa
farkodnunk, hogy tanftvanyainkban fel
ismerjUk a tehetseget es segftsuk annak
kibontakozasat. Bfzzunk magunkban, es
batorftsuk a gyerekeket is, hogy higgye
nek onmagukban! Legyenek optimistak
es tettre keszek! Ez az uzenete ebben az
evben a R6zsahegyi Napoknak:'

Sok vidam, kreatlv jelenetet, tancot,
hangszeres jatekot IMott a halas kozon
seg, hamar eltelt az id6. A galan fellep6
200 tanul6t a szul6k sutemennyel es
udft6vel vendegeltek meg.

folytatas a 19, oldalon
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hannadik napon esett az eso. A hatar
atlepes elmenye a k6r6sszegi varnal
mindig nagy izgalommal jar. A r6vid ida
re megnyitott z61dhatar megk6zelftese
az iden sem volt egyszeru. Az eso tel
jesen felaztatta a talaj! es a varromhoz
vezeto ket kilometert egy kukorieaf61d6n
keresztOI kell megtenni. A szakad6 eso
ben a frissen felazott talaj vendegma"
rasztal6 pillanatai emlekezetesse teMk
ezt az utszakaszt. K6r6sszegapatit61
egy r6vid idore esatlakozott zarandok
esoportunl<hoz az egykori k6ztarsasagi
eln6k felesege Smidtne Makrai I<atalin.
A k6r6starjani hfvek szeretettel fogadtak
az iden is es a vasarnapi szentmise a
Szent l<3szI6-bazilikaban 6riasi elmenye
egesz evre remenyt ad szamunkra, hogy
az 6sszefogas, az Istenbe vetett hit eros
k6teleke atsegft minden bajunkban.

Hazaerl<ezve 6r6mmel latjuk a meg
IJjul6 egyhazi em\(§keket, es nehany ev
mlJlva a megszepOlt zarandokszallasra,
az eledo Szent Antall<ultusznak kbsz6n
hetoen egyre tObben erkeznek varo
sunl<ba vagy esatlakoznak a gyalogza
randoklatunkhoz.

A Szent Laszl6 gyalogzarandoklat
negyedik alkalommal indult el Gyoma
endr6dr61 Nagyvaradra.

Aprilis 30-an gyOlekeztOnk az Endro
di Nephaz udvaran lev6 megujult epOlet
el6tt, mely a varos altai elnyert vallastu
risztikai tamogatas segftsegevel kialakf
tott zarandokszallashelykent muk6dik. A
videkr61 erkezo zarandokoknak bOszken
mutattuk be a zarandokszallas fzlesesen
berendezett helyisegeit es a Szent Antal
kenyersOt6haz felujftott epOletet.

A vallasturisztika a mai turisztikai
palettan egyre nagyobb teret elfoglal6
agazat, mely Nyugat-Eur6paban mar a
turisztika leggyorsabban fejlod6 resze.
A eompostelai Szent Jakab zarandokut
Eur6pa leghosszabb es leglatogatottabb
zarandoklata, melyen evente t6bb milli6
ember vesz reszt. Magyarorszagon a
Mariaut a legjelent6sebb, valamint t6bb
kisebb, az orszagot atszelo zarandokut
letesOIt. A Szent Laszl6 zarandoklat gon
dolata mar 200B-t61 erlelod6tt es 2012
ben elindult az els6 zarandokesoport. A
zarandoklat elozmenye a Gr6f Szeehe
nyi Mikl6s pOsp6k altai, az 1917-ben
meghirdetett nagyvaradi Varadinumhoz
kapesol6d6 Szent Laszl6 buesu.

A nepi vallasossag egyik leglatvanyo
sabb es leg6sszetettebb hagyomanya a
buesujar6helyekre, kegyhelyekre tOrte
no esoportos zarandoklat, a buesujaras.
Magyarorszagon mar a k6zepkorban
kialakult a buesujar6helyek Ml6zata,
amely a tOr6k uralom utan szervez6d6tt
ujja, a barokk vallasossag idejen tudott
kiteljesedni. A buesujar6helyek t6bbse
ge kutak, forrasok, esodatevo szobrok,
kepek mellett alakult ki, amelyekhez a
kegyhely elete soran szamos esodas t6r
tenet, legenda kapesol6dott. A nagyvara-

di Szent Laszl6 sfr
jahoz zarandokl6
eur6pai uralkod6k
a k6zepkorban je
lent6s zarandok
hellye tettek a te
lepOlest, hiszen az
eur6pai lovagkiraly
eszmejEmek meg
testesftoje Szent
Laszl6 volt.

A 20. szazad
ban vilaghaborllk,
es a trianoni d6n
tes szetszakftotta
az egykori varadi
egyhazmegyet,
es telepOleseinek
egy resze a hatar oo,.;;._..:..!:O~~;"';;".....>iIZ;...,.....:.....,.,o.::::...:~~,,;:..-::"':::"~~~--,=--=,--~

·masik oldalara ke- 1J":l'-------------------.-----,
rOlt. A nagyvaradi
buesu latogatasa
egy ideig meg-.·
szunt, majd esak a
hataratlepes meg
k6nnyftesevel volt
leht;ltoseg elsosor
ban az egyeni bu
esujarasra. Szer
vezett formaban,
a 2012-ben elin..
dult Szent Laszl6
gyalogzarandoklat ,1>."', r."""~'
lett a hagyomany
folytat6ja. Gyoma
endrod6n, es elso
sorban az egykori
Endrod6n a za
randoklat hozzatartozott a katolikus elet..
hez, hiszen mindenki, - ha esak egyszer
is .. reszt vet! egy radnai vagy szentkuti
zarandokuton. Az endrodi vallasi hagyo
manvel< buesujarashoz kapesol6d6 szo
kasai a szentmisevel indul6 zarandoklat,
a buesuszaszl6k hasznalata, a buesus
kereszt felviragozasa, a k6z6s fennhan
gon elmondott imak es a esendes egyeni
ahftatok. A szent helyeken val6 megal··
las, ima es meg sok szokas, melynek
elemei a modern buesujiml.sok alkalma
val is felbukkan. A mi, modern kori bu··
esujarasunk alkalmaira visszatekintve
evrol-evre t6bb regi szokaselem bukl<an
f61. Bar a zarandok esoportjaink vegyes
6sszetetelOek, megis a zarandokut sza
mos lelki esemenyei 6sszekovaesoljak
az ut vegere a tarsasagot. Nines ket
egyforma utunk es nines ket egyforma
esoport sem. Minden evben uj embere
kef ismerOnk meg es uj lelki elmenyel<
varnak az uton. A tavalyi evben harom
napos eso aztatta zarandokainkat, mfg
korabban a tikkaszt6 hoseg kfnjai nehe
zftettek a napokat.

2015-ben az idojaras I<egyes volt
hozzank. Nem volt WI meleg es esak a
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Voros Vince tortenelmi jegyzete ilL
Kavassy Sandor azt irta Kaposvaron:

,,--- a somogyi szocialdemokrataknak
eszOk .agabEln sem volt, hogy valami
Iyen varatlan, radikalis fordulatot adjanak
a fbldkerdes megoldasanak." De lejott
Hamburger Jeno* Kaposvarra. Kaposva-

.rott a szocialdemokratak es a kisgazdak
alltak egymassal szemben. Foleg €lIes
harc volt a somogyi kormanybiztos kine
vezese korOI. aki kisgazdaparti lett volna.
Hamburger targyalasai oda vezettek,
hogy a lemondott Szirhornyi Aladart ker
tek meg, ideiglenesen vegezze tovabb
ezt a funkci6t.

A nagybirtokosok sztrajkoltak, nem
vetettek, felo volt az ehinseg. Nagyata
di igy nyilatkozott: "Ezeket a birtokokat
sajatitjuk ki elsosorban, hogy kenyere
legyen a munkasnepnek." A szocdemek
szovetkezet ellenesseggel vadoltak. Erre
racatolt a torveny 14. paragrafusa: "Bar
mely kozseg vagy felosztasi csoport te
rOleten letesithetok kozos legelok, kozos
erdok, s kozsegi vagy szovetkezeti birto
kok is ... " Tobb termeloszovetkezet ala
kult Somogy megyeben. A gyors fordulat
nem csak a Munkastanacs vitezkedese
volt, hanem oly mertekben Nagyatadi
talpraesett parasztpolitikai allaspontja
is hozzajarult, kozben a kisbirtokosok,
foldmunkasok foldhoz juttatasat valto
zatlanlll leszogezte. A Kisgazdapart es
Szocdempart tomegeinek szembenalla
sa mind ellensegesebb lett. A kormany
Nagyatadit bizta meg a fbldfoglalasok
megvizsgalasaval es ez a szocdemeket
meg jobban felzaklatta.

1919. marcius 12-en kisgazdagyules
volt I<aposvaron. Erre leutazott Nagyata
di, hivei Kaposvar elott a taszari alloma
son vartak es kerve kertek, ne menjen
be Kaposvarra, mert a szocdemek vagy
negyezren varjak az allomason ellense
gesen. Agyon akartak verni. Nagyatadi
Szab6 Istvan azt mondta hiveinek: "Mar
nemcsak magamr61 van sz6, hanem ar
r61 a sok ezer kisgazdar61 is, akik hoinap,
12-en gyanutlanul, fegyvertelenOI bejon
nek Kaposvarra, es ha en nem haritom
el a keszOlo verontast, aldozatok esnek
a fblizgatott, fblfegyverzett szocialistak
dOhenek."

Nagyatadi Szab6 bement Kaposvar
ra es a szocialistak nem mertek bantani.
Szallodaba ment, ahol aztan 10-12 szo
cialistaval elkezdett targyalni, hogy a ver
ontas elkerOlheto legyen. KiderOlt, hogy
a kaposvari allomason val6ban negyezer
ember jott ossze, akiket Nagyatadi ellen
hangoltak, hogy azertj6n, hogy a megala
kult termeloszovetkezeteket megszOn
tesse. Pedig l\Jagyatadinak nem ez volt a
celja. A Katonatanacs hirhedt elnoke Po
gany J6zsef** harom szazad tengereszt
kOldott Ie hat gepfegyverrel a kisgazdak
ellen. Nagyatadi hivasara B6hm*** had
Ogyminiszter nem jelentkezett, dacara
hogy ot izben felhivta. A targyalasok ne
hezen annyi eredmenyt hoztak Kaposva-

ron, hogy tobb kerdesben megegyeztek
a szocialistakkal. Sot, elerte Nagyatadi,
hogy 12-en kozos nagygyUiest tartsanak.
De a szocialdemokrata karhatalom az er
kezo videki kisgazdakat a varos hatara
ban megmotozta.

A szocialistak reszerol Dr. Vincze
Sandor sz61alt fel, de a gyules fOsz6noka
Nagyatadi volt, s nagy sikerrel beszelt.
Megis csal6dott a szocialistakban, mert
az 0 elkepzelesevel ellentetben csele
kedtek a szocdemek, Hamburger Jeno
kozvetlen I<ozremukodesevel. Egy het
mulva a Berinkey kormany lemondott.
1919. marcius 21-gyel Nagyatadi elete
ben es a Kisgazda Part tOrteneteben egy
egesz korszak zarult Ie. Mint Nepgazda
sagi Miniszter a fbldtorveny megval6sita
sara es I<ivivasara forditotta erejet. Mas
kerdes, hogy a fOld reform torveny elke
set!!

Nagyatadi keserusegei mar 1919-ben
elkezdodtek. Nagy csal6dast okozott,
hogy hamburger eroszakos birtokfog
lalasokat hajtatott vegre, es ennek tor
venyes latszatat hitette el. Buza Barna
foldmivelesOgyi miniszter az 0 tudta es'
beleegyezese nelkOI adott engedelyt es
bocsatott miniszteri I<ozeget Hamburger
rendelkezesere. Partja helyzete is na
gyon bantotta: "Mi, az orszag kisgazdai
es foldmiveloi, kik nagy tobbsegben va
gyunk az orszagban, kezOnkbe vehet
jOk a hatalmat... nyllgodtan, bekeben
elhetonk. Csal6dtunk! Nem igy tOrtent."
Nagyatadi a valasztasokon mar nem a
regi ellenfeleivel, a nagybirtokosokkal
talalt magat szemben, hanem a szoci
alistakkal. Volt hasonlatossag a n§gi es
uj ellenfelekben: mind a ketto a nagy
Ozem mellet foglalt allast. Sok mindent
lehetne elmondani, de azzal zarom so
raimat, hogy amikor 1919. marcills 21.
mindent osszedontott benne, veszesen
hasonlatos lelkiallapotban az 1924-es
esemenyel< okozta lelki valsaghoz, ha
zatert falujaba, csak akkor meg az elete
nem zarult Ie sulyos tragediaval. Varga
Jeno es Revai J6zsef kulakpolitikusnak
minositettek. Pedig mennyire nem igaz!
Sem Varga, sem Revai nem voltak tor
teneszek, allitasuknak tartalmi elemzese
csak torteneti m6dszerrel lehetseges!
Revai vitatja az 1945 elotti parasztpolitika
letjogosllitsagat, pedig annak eppugy az
a torteneti elhivatottsaga, mint a munkas
mozgalomnak, hogy ti. bontsa, rombolja
a nagytokes, nagybirtokos hatalmat.

Voros Vince

* MEL. I. Hamburger Jen6 (1883
1936) Szocialdemokrata Part (SZOP)
balos szarnyahoz tartozott. Orvos, 1919.
marcius 21. foldmOvelesOgyi nepbiztos,
majd hadtest pk., torvenytelen fO/dfogla
lasok f6szervez6je, kolhoz tipusu szovet
kezetek ~zervez6je.

** MEL. II. Pogany (Schwarcz) J6zsef
(1886-1939) marxista, SZOP bal szar-

nya, 1918. al/amtitkar, kormanybiztos a
Katonatanacsban. 1919. marcius 212.
hadOgyi, kO/(jgyi, kozoktatasOgyi nepbiz
tos, hfrhedt, vereskezO terrorista tomeg
gyilkos. Val6szfnO, nevvalasztasa sem
veletlen.

*** Bohm Vilmos MEL. I. 258·. (1880
1949) SZOP vezet6, 1918. okt6ber 31.
hadOgyi al/amtitkar. 1919. januar 18.
HadOgyminiszter, 1919. marcius 21. had
Ogyi nepbiztos, a Voros Hadsereg f6pa
rancsnoka.

Kiegeszft6 megjegyzesek, magyara
zatok:

Revai J6zsef MEL. II. 509. (1898
1959) marxista, KMP, MKP (kommunista
part) f6ideol6gusa, a parasztsagot mint
olyat, nem ertette, nem tartotta tarsada
lompolitikai tenyez(jnek.

Varga Jen6 MEL. II. 958. old. (1879
1964) marxista kozgazdasz, a "paraszt
kerdessel" is foglalkozott, ahogy ezt egy
kivOial/6 megteheti "egysegfront cimen.

VOROS VINCE munkassaganak 81~
talam ismert nehany darabjara szeret
nem az olvas6k, figyelmet felhivni: "A
Kalaszos Mozgalom" kezdetei es uija a
Magyar Nepkoztarsasagig" eredeti cime:
" .. .uija a Parasztszovetsegig", de Vida
Istvan szerkeszt6 a szerz6 tudta nelkOi
a cimet - a korra jellemz6 m6don - on
kenyesen megva/toztatta. Agrartorteneti
szemle. 1984. 3-4. sz. 533-556. old.

GYERTYAGYUJTAS szerk. Vo-
ros Vince Aranykalaszos gazda, Pecs.
1937. 53 munkatars reszvetelevel.

Kedves j6 Vince Batyam -Isten nyug
tassa! - a kovetez6keppen dedikalta ne
kem ezt a kotetet: "Cs. SzaM Istvannak,
a magyar falu hOseges tamogat6janak,
ismer6jenek adom, hogy megert6 lelek
kel ertekelje a felevszazaddal ezel6tti
fiatalsag szepl6telen megny!!atkozasat.
Bakonya, 1989. februar 6. Oszinte ba
ratsaggal: yaros Vince". ,Egy, ma~ik ko
tetet (KALASZOS GAZOAK EVKONYVE
1942. szerk.: Bihari Nagy Lajos - Vo
ros Vince - Oancs J6zsef, pecs. 1941.)
pedig igy: Cs. SzaM Istvannak adom
sok szeretettel kalaszos mozgalmunk
evkonyvet; mozgalmunk sok remenyt
taplalt bennOnk, hogy a magyar paraszt
sagot felemeljOk tanftassal, ontudatra
nevelessel, hogy meg er6sebb gerince
legyen magyar nemzeWnknek. Bakonya,
1989. februar 6. O/elessel: Voros Vince"

A fentieket ma is meghat6dva, kony
nyes szemmel olvasom, s eletem, mun
kam legnagyobb elisf!lere~enek tartom.
BESZELNEK A BARAZOAK a baranyai
parasztfr6k es parasztsorMI elindult 1r6k
versei es novellai Pecs, 1939.

Cs. Szabo Istvan

Ex Ujkfgy6s, die nativitatis Domini
Nostri Jesu Christi Anno 2015. die 12
martii
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varial

Mikor imadkozol-tudj varni
mindennek megvan a moga'ideje
a prOfetok tudtok ezt
elvaras nelkiil kell kerlelned folyton
beerik 0 jiivoben ameg nem hallgatoll
a beteljesiiletlen meg eppen tiirtenik
mindent tud oz Ur tudia hogy az ejben
otevekeny hongya hova igyekszik
a szerefet elhisz a boratsag megert
ha varni nem tudsz
ne is imodkozz

igazscigossag

Ha negy-negy almaja lenne mindenkinek
ha mindenki eros lenne mint a10
ho aszerelemben mindenki ugyanugy lelllle vedtelen
ha mindenkinek mindig ugyanannyijo Ie nne
senki nem lenne sziikseges senkinek .

Kiisziiniim hogy igazsogossagod egyenlotlenseg
kosziiniim amim van es omim nines
meg omit nines kinek ad nom
valakinek meg sziikseges lehet
van ejszaka hogy lehessen noppal
siitetseg hogy a esillag ragyogjon
van vegso talalkozas es elso elvalas
imadkozunk mert van nem imadkozo
hisziink hisz van nem hivo
meghalunk mivel vanaki meghalni nem llkar
szeretiink mert van akinek kihiih asZlve
levellel kiizelitiink mert von oki taszit
egymasra szorulnok az egyenlotlenek
nekik a legkonnyebb megerteni hogy mindenekert
vannok mindenek
es hogy mi ez oz egesz

Megallt
arnyek oz oblokom aloll
vandorfeJho fiiliillem
teszem mintha nem lennek
feledem
kopog
megint nem nyitok
gondolom: keso van siitet
- Ki oz? -kerdem vegiil
-Aszerelmes Istened
viszonzatlon szerelmEwel

megbiztam az 6tban

Az erzelem esupan az ido mulaso
volt egy ofthon smar nines
elliintek szent emlekiikkel a libak a k(lesak afOk
afotel ami a verandan alit
avizslat bosszonto pusko
a hiilgy akit negyed negyre vartunk de nem jiilt
a nyirfalevelei mik osszel mindig elsokent sargullak
oz ontik kiihok olvosotlon versei '
omesebeli nogymomo portreia kl bubojos volt ahogy illik
otormalevel oz ollhon siill kenyer fze
a fiu aki szerelmet valloft maid 0 horeteren maradt
oly szerelmes volt hogy letepeft orral is bekesen hall
a boldogsag elmulik nekiin~ is Wnniink kell

Megbiztam oz utbon
a keskenyben
nyoktiiro volt
terdig ero katyukkal
idoszerutlen mint novemberben acukorrepo
es kiertem aretre ohol szent Agnes alit
- no vegre - momlta
- kezdtem oggodni
hogy masfele mentel
aszelesen
oszfollozollon
sztradan egyenest oz egbe - miniszteri kitiintetessel
es hogy e/vill (lZ ordiig

wers, tormavol (j kozep(m

ValogafiJs Jan Twardowski miiveibol
romai katolikus pap, lengyel kolto
(1915-2006)

forditolla: Sajgo Szabolcs SJ

siessiink

Siessiink szeretnl oz embereket oly gyorson mennek el
cipo morad utanuk meg siikettelefon
esok ami nem fontos cammog mint a tehllll
oz igozan fontos hirtelen tortenik
utano 0 esend normalis szovol elviselhetetlen
mint 0 tisztosag omely egyszeruen a ketsegbeesesbol sziiletik
mikor gondolunk volokire nelkiile moradvan

ne legy nyugodt hogy van idod mert bizonytnlon a bizonyossag
erzekenysegiinket elveszi mint minden szerenese
egyiilt jarnok mint 0 patosz es ahumor
mint ket szenvedely mely egynel mindig gyengebb
oly homor mennek el mint 0 juliusban elhallgoto sargarigo
mint egy esetlen hang egy iigyetlen meghojlas
beesukjak szemiiket hogy lassonok igazan
nogyobb koekazat megsziiletni mint meghalni
mert mindig tul keveset es tul keson szereliink

ne ird ezt gyakran ird meg egyszer smindenkorra
szelrd leszel akkor akar adelfin es eros

siessiink szerelni az embereket oly gyorsan mennek el
akik meg nem mennek el sem mindig ternek vissza
es aszerelemrol sem ludni soha
hogy az elso az utolso vagy hogy az utolso az elso

egy remete skrupulusai

konyorges

Aki konyorogtel mert szuk volt neked aszokoll imafiizer
aki felmentelted Magdolnat nem bunei de konnyei miott
aki nem magyaraztad aprolekoson aszenvedest
aki oz aranyszaju predikatorok nyelvere aesend szivacsat
teszed
sfeharod oz idot mint gyonyoriiseget
aki lallad a betlehemi audiencian a harom kiralyt
mint dongolt fOldiin harom aranylepenyt
okinek tiibb mint iit sebe van
aki nem haragszol a vallastolansag eeremoniaira

Te adi menedeket kerlek
emberi tenyered esopp rejtekeben
afonnulak falkaja elol

Wezel
".. .ne sz6rj6fok gyongyeifekef serfesek eM" (Mtl,6)

letezem mertletezel
esupan ennyin 611 a hit
oremeny aszeretet aszepen megirt imadsagok
a nogy Aquinoi es a kis Lisieux-i
mindazok kik titokban aszentek peldajon nonek
az oggodalmas lampos amintlstennel orkiidik
az elso szerelmet kiiveto kiinny mely
akar agyiingy (de nem asertesek eloft)
oz emberi es allali sorsok mik tul kurtak betegesek
oholol mi egy giidron egy sirbolton keresztiil replt
az ertelem az ertelmen tul kezdodik
letezem mertletezel - hinni a legegyszeriibben kell
a kimuvelt hit az iirdiignellakik

Ugy elfoglaltam magamat magommol
hogy arro vagytom senki ne jiiiion
mindig esak egy jegyet kertem esok mogamnok
nem is almodtrim semmit
mert mogunknak alszunk de masoknok olmodunk
ha slrtom is- szakszerutleniil
mert 0 sfrashoz ket sziv sziikseges
oly buzgon vedtem Istent hogy megpofoztam ~z emberI
azt gondoltam a nonek nines is lelke na jo legfeljebb ho
romnegyed
titkos odOl szereltem aszivembe
es esak asajat odosomat sugaroztom
elokeszitellem magamnak egy gorzont a temejoben
egyaltalon megfeledkeztem arrol hogy a mennybe
nem libasorbon honem parosaval megyiink
meg a turtozkodo angyal 0sem all magoban
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pentek 8-12, 13-18.
szombat 8-18.
vasarnap 9-12

Varjuk

Forras:
Csiffary Gabriella: Regi magyar fUrdovilag
D,: Bender Tamas: Gy6gyfiirdozes es egyeb
fizioterapias gy6gym6dok
Dogossy Katalin: Magya1'0 rszag gy6gyvizei c.
ciklc

ottoz6

Osz/6csne Kati

Egerszal6k
ellenorzik. A benntartozkqdasi ido 15 perc,
kuraszer(i kezeles javasolt. Erdelyben sza
mos mofetta talalhato, es igen nepszcru ez a
kezeles, mely bizonyitottan hatasos es hasz
nos kiegeszitoje a gyogyszeres kezelesek
nek. Eisosorban keringesi bantalmakban es
a magas vernyomasban szenvedok reszere
ajanlott, de jotekony hatasu a eukorbetegseg
erszovodmenyeinek kezelesere is.

Gyomaendr6d, F6 Lit 56/1 SZ.

jateko5 kedvu fogadoinkat
nyitvatartas:
hetfo, kedd 8-12, 13-17.
szerda 8-12, 13-18.
csUtortok 8-12, 13-1 7.

VAROSUtiK

Hazank kalcium
magnezium
hidrogenkarbonatos
gyogyfiirdoi a biiki,
a balti, a balatonfii
redi, az egri, a szom
bathelyi es a hevizi.
Budapesti asvanyvi
zek is rendelkeznek
a fenti asvanyi -anyag L-=,--,~---~--'---'----'---'--~---'-'--'---'-=",,--=,,"P--~

tartalommal (Ho- Egerszal6k s6domb
tel Gellert, a margit-
szigeti Hotel Termal, Hotel Helia, Hotel
Aquineum, a Lukacs fiirdo). Paradon es
Visegradon ivokurakent alkalmazzak a gyo
morbetegek eseten. Hasonlo hatasu a kek
kuti a balatonfiiredi,a szekesfehervari es a
mohai asvanyviz is.

A termeszetes szensav-, vagyis oldott
szen-dioxid tartall11u (savanyti) asvanyvizek
ertagito, keringest fokozo hatasa kozismert.
Ez az ertagito hatas nemesak a periferias
erekre, hanem a sziv verellatasat biztosit6
koronariakra is vonatkozik. A szensavas
fiirdok hatasara a vernyomasesokkenes
mellett fokozodik a vizeletiirites, esold<en a
natrium- es kaliul11szint. gyogyitja a gyul
ladt sebeket es Jabszarfekelyeket. Javitja a
keringest, igy ajanlott eukorbetegek erszu
kiiletenek, valamint mozgasszervi betegek
kezelesere is. A sziv- es erbetegek - elsosor
ban infarktus vagy sziv- es ermutetek utan
- Balatonfiireden reszesiilhetnek utokeze
lesben. A szensavas viz kalciul11tartall11at
is figyelembe veve a gyulladasos mozgas
szervi betegek gyogykezelesevel es ujabban
az osteoporosis (esontritkulas) muszeres
vizsgalataval es kezelesevel is foglalkoznak.
A szensavas vizet 2-4 C-kal melegebbnek
erezziik, mint az ugyanolyan hOmersekletu
esapvizet. Iv6kllrakent kedvezo hatasu az
emesztorendszerre, fokozza a gyomornedv
elvaJasztast. Etvagyjavito hatasu, es hasznal
hato savhianyos gyomorhurut kezelesere is.
Ilyen jellegu a balatonfiiredi, a mezokoves
di, a paradi es a szombathelyi gyogyviz.

A szensavas fiir-
dok ki.ilonleges faj
taja a mofetta vagy
szaraz szensavas fUr
do. Matradereesken
mukodik a gyogyi
to hatasar6l ismert
mofetta. A beteg egy
amfi teat rum -szeru
helyisegben iii, es
a szen-dioxidgaz a
beteg derekaig er.
Mivel a gaz szinte
len, szagtalan, to
meny belegzese ha
lalt okozhat, de a gaz
szintjet folyamatosan

Magyarorszag termalfiirdoi es gyogyvizei

2015. junius

Kenes asvanyvizek literenkent legalabb
1 mg kent tartalmaznak kiilOnbozo vegyi.i
letek formajaban. Ilyen az egri, a paradi, a
mezokovesdi, a harkanyi, a balti, a hevizi, a
zalakarosi, valamint egyes budapesti gyogy
fiirdok vize, mint peldaul a Rudas. a margit
szigeti artezi kilt vagy a Lukacs fUrdo vize.
Jo hatasllak vegtagiziileti kopasoknaJ es
gyulladasoknal, erelmeszesedes es szal110s
borbetegseg eseten (pI. pszoriazis, ekeema).
Javitjak a legzest, serkentik az iziileti pore
regeneralodasat, jotekony hatasuak idiilt
belhurutnal. Szervezetiinkben az iziileti
pore felepiteseben olyan szerves 1110lekulak
vesznek reszt, al11elyeknek fontos elel11e a
ketvegyerteku ken. A mozgasszervi bete
gek 90%-a iziileti es gerinebantalmakban
szenved. Elsosorban a teherviselo iziiletek:
esipok, terdek, bokak iziileti poreai mennek
tonkre. A poreot alkoto kentartall11u vegyii
letek ismetelt felepiileseben, potlasaban jut
fontos szer~phez a szervezetiinkbe juto ken,
al11ely bizonyitottan be is epii/. Kenes vizek
kozUl elsokent a szakirodalomban Harkanyt
szokas el11legetni, ahol 50-70 meteres mely
segekbol, atlagosan 62 Celsius-fokon tor a
felszinre a gyogyito viz.

Nel11 kevesbe hires es gyogyitasra ev
szazadok ota alkall11as a Hevizi-to. Vizenek
specialis gyogyerejet a t6 medret borito
tozegnek koszonheti. Egyesiti magaban a
szensavas, a kenes, a kalciumos, a magne
ziumos, a hidrogen-karbonatos es az eny
he radonemanaeiot tartall11azo gyogyvizek
kedvezo tulajdonsagait.

A fOldes-meszes (kalcium-magnezium
hidrogenkarbonatos) asvanyvizekben levo
kalcium gyulladasesokkento es allergiael
lenes hatasu. A kalcium boron keresztii
Ii felszivodasa egyelore nem bizonyitott.
Fokent ivokllrara alkalmazzak gyomor- es
beIhurut, gyomorfekely es epebantalmak
eseten. Emellett a vesehomok es nem be
eke16dott vesekovek hajtasara is alkalmas,
mivel vizelet kivalasztast fokozo hatasa sza
mottevo. Alkalmazzak gyulladasos gerine-,
vegtagiziileti megbetegedesek, lagyresz
reumatizmusok kezelesere, valal11int no
gyogyaszati, borgyogyaszati eredetu gyulla
dasok merseklesere (pI. pszoriazis ke'zelese).
Gyulladasesold<ento hatasa it bakteriumolo
sejtek szal11anak noveleseveI is osszefiigg.

Mar az okori nepek is tisztaban voltak
vele, hogy a viz maga az egeszseg: a keltak
es a romaiak nagyon jol ismertek Pannonia
hOforrasainak gyogyerteket. Valaha lovas
nemzetkent tartottak minket szamon, rna
azonban vilagszerte egyre inlcabb gyogy
vizeinkrol, fUrdoinkrol lesziink nevezete
sek. Magyarorszag olyan gazdag termal- es
gyogyvizekben, hogy ahhoz talan esak Iz
land hasonlithato.
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2015.05. 16. Gyomaendr6di FC - Mez6hegyesi SE 0: 2
G . ---
lfi.: 0: 5 G.: ---

A tavasszal j6 format mutat6 Mez6hegyes volt a vendeg a
szep napsuteses delutanon. J61 kezdett mindket csapat, bator ja
tekot felvallalva. A vendegek a 10. percben egy szabadrugasb61
megszereztek a vezetest. Ez nem torte meg a hazaiakat, felval
laltak a tamadasokat tovabbra is. A felid6 vegen azonban ismet
a vendegek szereztek g61t, igy mar kett6 volt az el6nyuk. A ma
sodik felid6ben a Mez6hegyes nem er61tette a tamadasokat, de
meg fgy is 16ttek harom kapufat. A hazaiak nem tudtak feltorni
a vendegek szilard vedelmet, csupan helyzetekig jutottak, de a
tavaszi els6 hazai g61 meg mindig varat magara. Nem szuletett
meglepetes a merk6zesen, kozepes szfnvonalu talalkoz6n a tobb
kapufat, mint g61t lov6 vendegek elvittek a harom pontot nem
erdemtelenul.

2015.05.24. T6tkoml6si TC - Gyomaendr6di FC 6: 4
G.: Szab6 P.(2), Barna T.(2)
lfi.: 5: 1 G.:

A hazaiak nagy lendulettel kezdtek, sorra vezettek tamada
saikat, jottek is a g610k a 6. a 18. a 31. percben. Ekkor ugy tOnt
meretes "zak6ba" fut bele a vendeg, Gyomaendr6d . A bekapott
harom g61 felebresztette az alv6 vendegeket es ot perc alatt 16tt
ket g611al (35. perc, 39. perc) szorossa tettek a merk6zest. Ezt a
hazaiak sem neztek tetlenul a felid6 utols6 perceben ismet g61t
16ttek, igy biztos ketg610s el6nnyel mentek a szunetre. A maso
dik felid6 els6 feleben lecsendesedett a merk6zes, de ez csak a
vihar el6tti csend volt. Jott az utols6 husz perc, es ismet f~lvaltva
estek a g610k. A hazaiak a 69. percben es a 79. percben, avende
gek a 71. percben es a 87. percben vettek be a kapukat. G61 gaz
dag merk6zest lathatott a szepszamu totkoml6si kozonseg. A
Gyomaendr6di FC jatekosai negy g61t is tudtak 16ni idegenben,
ami eddig nem volt jellemz6, de sajnos a vedelem ismet g6lke
pesnek mutatkozott, igy torvenyszeru volt a vereseg.

Fulop Zoltan

A harang csak zeng, bong,
egy id6 utan bennem kong.
GyiiJnek ahivek imara,
bemegyi.ink Isten hazaba.

Vecses, 2015. majus 5.

Setalgatok atemplom el6tt,
felidezek multat, sjiiv6t. ..
Harangzugasra "ebredek"
misere hiv, eJrevedek...

Eszembe jut gyermekkorom.
Milyen is volt regen, egykoron.
Vasarnap a csah\d misere ment,
lelke megtisztult "odabent"...

Felemel6 erzes aharangszo!
Meltosagteljes melyen bong6.
Ahitat koltozik alelkembe'
melegseg aszivembe'

A harang ismet zeng, bong,
konnyii lelekkel sokat mond...
Vissztik az iget melyen alelhinlcben,
haza erlceztink csaladunkkal szeretet
ben ...

Isten fOldi kovete a tisztelend6 Atya.
Szentbeszedevellelktink megnyugtatja.
Yetkeink meggyonjuk a templomba'
mise utan megtisztulva megyi.ink haza.

Az otth~nomat szeretem,
anyugalmamat meglelem.
Otthon beke, nyugalom Val',
hazaerek sa faradtsag elszall. ..

Ha en virag lehetnek,
ram szallnanak alepkek.
Viragporom gyiijtogetnek,
hasznomat 6k igy vehetnek...

Virag szeretnek lenni!
Pompasan nyilni, tenni.
IIlatozni, ontoztetni,
akornyezetem oltoztetni.

2015. majus 1.

Majus a legszebb honap,
vege van mar fagynak, honak.
Ezer agra sut az eltet6 nap,
Barsonyos meJege megsimogat. ..Az eddig lejatszott merk6zesek eredmenyei:

A csapat szereplese a siker
eseten vonzza a sportpalyara ,
a nez6ket, egy negatrv soro- fal erzem otthon magam,
zat, mint az idei tavaszi pedig akertemnek vanizsa van.
tavol tartja 6ket. Sajnos egy- Ezernyi tulipan nyiJik,
re kevesebben latogatnak ki
a merk6zesekre a szurkol6k, merengeni vagyom itt. ..

ugy latszik, nem akarjak latni
a sorozatos kudarcokat. Nem
is olyan regen meg videken is
sok gyomaendr6di arcot lehe
tett felismerni egy-egy merk6-
zesen, ma mar csak nehanyan
kivancsiak a csapatra. Sajnos a
gyomaendr6di csapat valtozat
lanul pont nelkul all a tavaszi
felevben.

A Devavanyan elszenvedett vereseggel hosszu evtizedek
utan ismet, a Gyomaendr6di FC is elbucsuzott a megye-egyt61!
A Koros-parti telepules labdarugasa tobb evtizede nem latott
melysegbe kerult ezzel, igaz a tobb eve tart6 leepulesi folyamat
hozadekakent szinte borftekolhat6 volt a mostani helyzet.

2015.05.02. Gyomaendr6di FC - OH. Rak6czi Vasas SE 0: 2
G . ---
Ifl.: 2: 11 G.: Nagy B.(2)

A majus elsejei unnepi hetvegen igen gyer szamu nez6ko
zonseg es zord, es6s id6jaras fogadta a csapatokat. A hazaiak
nem ijedtek meg a jobb jateker6t kepvisel6 Rak6czit61, batran
kezdemenyeztek, helyzeteket is kialakitottak. A vendegek tob
bet birtokoltak a labdat, de tamadasaikban keves volt az atUt6
er6. Ennek ellenere a felid6 vegen megis sikerult megszerezniuk
a vezetest. A masodik felid6ben sem valtozott a jJtek kepe, a ha
zaiak tovabbra is batran jatszottak. A felid6 kozepen, egy sajat
terfelen eladott labdara lecsaptak a vendegek es a fellazult hazai
vedelem mellett megszereztek masodik g6ljukat. A Rak6czi jate
kosai nem hajtottak szet magukat, fgy is megnyertek a talalko
z6t. A gyomaendr6di labdarug6k olyan erenyeket vonultattak fel
ezen a merk6zesen, amelyet ezen a tavaszon meg nem lattunk
t6luk. Batran, harcosan jatszottak, nagy kerdes, hogy ez csak egy
merk6zesre sz61t, vagy kitart a bajnoksag vegeig???

2015.05.09. Devavanyai SE - Gyomaendr6di Fe 4: 0
G . ---
lfi.: 5:1 G.: Csap6 P.

Nem olyan regen szomszed varak "rangad6ja" neven hirdet
tek ezt az osszecsapast. Sajnos az idei tavaszon mindket csapat
messze alulmulja regi, valamikori onmagat, hiszen a merk6zes
el6tt meg gy6zelem nelkul alltak mindketten a bajnoksag ma
sodik feleben. Az els6 felid6ben ez a teljesftmeny meg is latszott
mindket csapat jatekan. Lassan, korulmenyesen szovogettek a
tamadasokat, inkabb csak a ket tizenhatos kozott zajlott a mer
k6zes. A felid6 utols6 perceben azonban egy kapu ele beadott
labdat tobb hazai ved6 es a kapus is elnezte, fgy a szabadon ma
rqdt hazai jatekos nehany meterr61 zavartalanul16tt a hal6ba. A
felid6t kovet6en a hazaiak mintha megereztek volna, hogy ma
itt nyerhetnek vegre mindjart tamad61ag leptek fel. Sorra vezet
tek tamadasaikat, a vendegek pedig folytattak els6 felidei ered
menytelen jatekukat. A hazai tamadasoknak meg lett az eredme
nye, harom g61t is szereztek, a 62. percben, a 73. percben es a 85.
percben. Talal6 a vendegek edz6jenek merk6zes utani nyilatko
zata: "Ma csak elutaztunk ide, nem jatszottunk, nem futottunk,
nem akartunk:' A mai delutanon a j6 id6vel es a j6 devavanyai
palyavallehettunk csak maradektalanul elegedettek.
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Mesek, versek...
-~_. - _ __._._-

A harom kiscico ...

Egyszer volt, hoi nem volt, volt egy szep fekete-fe
her tarka ciea, "aki" mindig itt 61alkodott nalunk a kert
ben ...

Ha tavasszal-nyaron kinn foztem, ott sertepertelt k6
rul6ttem, soha sem tudtam megallni, hogy egy-ket fa
lot finomsag Ie ne essen fOzes k6zben "veletlenul", 0
dorombolva a labamhoz t6rleszkedett es mindent fel-. .
fait. "

Nem derult ki, hogy kie lehet. de idonkent eJtQnt.
majd ismet visszatert." Telt-mult az ido, keso osz lett,
mar bek6sz6nt6tt a tel is, ami iden igen enyhe, s egy
szer esak megjelent harom tunderi edes kis k61y6k
maeskaval. Kett6 hasonlitott ra, a harmadik szurke-cir
mos. Gondoltam, hogy az a papamaeskara hasonlit
hat. Nyavogtak nagyon, es a kerites labazatan vartak
a biztatasomat, hogy k6zelebb j6hessenek.

Parom 6va intett, hogy ne edesgessem ide oket,
mert azutan negy maeskank lesz, es nem tudunk mit
kezdeni veluk, mert nagyon szaporak.

Az eszemmel tudtam, hogy igaza van, de azert szi
vemen viseltem a sorsukat. Nem hivtam be 6ket, ha
nem inkabb keritesen kivul az utcan adtam nekik en
ni-inni. Szepen, gyorsan n6vekedtek a esemetek, mar
azt gondolom, hogy nem szoptathatta az anyjuk - bar
nem tudom, hollakhattak, mert mindig elWntek.

Egylk reggel szell6ztettem. Kineztem az uteara az
ablakon, es a szomszedunk elott fekudt az anya maes
ka kinyulva, elOt6He egy aut6.

Iszonyuan megrazott az eset, meg is sirattam, majd
kezdtem keresgelni a gyerekeit, de nem j6ttek aznap
e~. ' .

Mar delutan' nem lattam a ciea tetemet, valaki el
tuntette, jobb is - gondoltam - mert olyan rossz erzese
ket valtott kl beI6Iem ...

Estefele megint szelloztettem, s laHam az ablakb61,
hogy az ul' k6zepen a harom eieak61y6k nyaldossa az
aszfaltot. ahol az anyjuk fekOdt.

Nagyon felzaklatott a latvany, nem leltem a he
Iyem, tanaestalanul klmentem, adtam nekik enni. Meg
akartam simogatnl az egyik kis cieat, de nem hagyta,
gyanakv6an nezett ram es nyavogott. Szomoruan j6t
tem be a kapun, es azon gondolkodram, hogy mit is
tegyek?

Masnap delelott bees6ngetett valaki es azt kerdez
te, hogy ezek a szep eieak az enyemek? Elmondtam,
hogy mi t6rtent. mire az idos h61gy boldogan azt mond
to, hogy 6 szivesen befogadna mindharmat, mert na
gyon egyedOI van es szere'l-i a maeskakat. Igen meg
6rOItem a hirnek, esak hat hogyan fogjuk meg 6ket?
Hiszen vad6eok, megeszik az etelt, s eltUnnek, nem
tudom, hogy hova, hiszen a maeska 6nt6rveny(j', nem
helyhez k6t6tten el, mint a kutya.

A neni nem tagitott, azt mondta, hogy visszaj6n egy
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kosarral, es ha segitek neki, 0 6sszeszedi mindharmat es
nola nagyon j6 dolguk lesz. '

En 6rOltem, s megbeszeltuk, hogy delutan visszaj6n.
J6tt is, a eleak nyavogva vartak a szokasos etetes

Idejet, en klvlHem a maeskaeledelt, a neni pedig meg-
simogatta es 6sszefogdosta oketo

Elk6sz6ntunk, megbeszeltuk, hogy megadja a dmet
es barmikor meglatogathatom, elmehetek eieanezo
be hozza.

Nehany nap mulva nem hagyott nyugodni a gon
dolat. hat kerekparra Oltem es elmentem az idos h6lgy
h6z.

Szep rendezett haz, kerttel, s nyitott ajt6 fogadott. A
kedves neni beeezgette simogatta a cieusok91-, elne
vezte 6ket. Foltosnak, Cirminek es Huneutnak. Erdekes,
mind a haromra illett a neve. Nehany nap elteltevel
megszoktak uj otthonukat, s a neni kedvesseget, szere
tettel d6rg610ztek a labahoz, de mikor a hangom meg
hallottak szaladtak elem.

Mar en is megslmogathattam oketo
Kedelyesen elbeszelgettOnk, a maeskak ott clorom

boltak, sajat kis kuek6juk lett, mindenr61 gondoskodoH
Evl neni.

Olyan boldog voltam, hogy j61 vegzod6tt a szomoru
mdeskakalandom, hogy megirasra kenyszeriteH a t6r
tenetuk, mert mint a magyar k6zmondas is tartja, min
den j6, ha a vege j6...

Benke Maria

Majusi eso arallyat er

Es6felh6k gyulekeznek
hamarosan megontoznek.
A majl1si es6 aranyat er.
iIlatM elviszi a szel.

Az esoviz szukseges.
a kerti locsolas ketseges.
Tobbet er a finom permet,
a kertben a vetes j61 termett.

Hllsvetkor a locsohlst6l
kivirl1lleany, s asszony.
Vidamak, a majus csodM fger,
a ferfinep elment vizer'

Vizzellocsoljak meg a n6i nemet,
e szep hagyomany meg6riztetett.
Csodas a majus. s az es6 is .
felfrisslil t6le a termeszet is .

Benke Maria
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Almas palacsintatorta

A megMmozott almat lereszeljOk durva reszel6n, kicsit kinyomkodjuk a levet
es palacsinta teszt<~ba keverjOk. Vastag, kb. fel centimeteres palacsintakat sO
tonk bel6le. A palacsintakat egymasra halmozzuk, megsz6rva fahejas porcukor
ral. A legfels6re vekony almaszeleteket tehetonk dfszitesnek.

Seidl Ambrus

FENVO FORESzARU
deszl«lk, OSBlapok, lecek, kerfteslecek, pall6k,

. szeg6lecek, gerendak, lamberia

TOZIFA
bukk, tblgy, akac, akacfaoszlop

{"_; • ./'\> I

~::~ ". 'KA~L!FA B1. Gyomaendr6d, II. ker. 467. '
'. . . 06/70 513-95-14

~." , .. -' p) kondorosi Uton, a vasarter utim

Hazh5'z jon a f~drdsz!
Szeretettel varom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes k6ru n6i-, ferti es
gyermek-fodraszatomban.

Igeny szerint hazhoz is megyek! Hetvegeken is!

Latk6czkine Erdos Magd~fna
GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06170/312-5037

lIyelYtanlolramok
AngoluJrokezdo - 40 orq, 1phet,

Alapfoku nyelvvizsga felkeszlto- 6b ora 10 hit
Tanfol)'amkezdes aprilisban. Jelelltkezesi hatfuido: rniljus 10.

OradJj: 500 - 850 Ft letszamt61 fiiggoen.

Slamjtolep ke.lelo tanlolram
indlll megfelelo szimnl jelentkezo eseten. ielentkezes: majllS lO·ig.

INTER Nyelvst(ldi6,5500 Gyonill,elldrod,Kossritb U.1$; -,

internyelvstndio@gmail.com; 20/2297022; 20/947-1603

. kedd, csiitilrtilk - pentek 15.00-18.00

~.#"i?:;;'~M~~~~

Kellemes Husveti iinnepet kivanunk !

METAL STOP
KEREKPARES

SZERELVENY OZLET
Kerekpar forgaimazo markabolt es szerviz

- Tornado elektromos kerekparok,
- gazkeszulekek, kazanok, radiatorok,

csovek, szerelvenyek.
hUtOszekrenyek, fagyasztoiadak, mosogepek,
haztartasi kisgepek; szorakoztato elektronika,
szegek, csavarok, zarak, iakatok,
fUrd6kadak, mosdok, csapteiepek, moso]atok
Juliust61 kedvez6 aron ZARTSZELVENYEK,
TERHAL6K, ESOCSATORNAK is kaphatok!

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

Minden feHiletcn
otthon vagyunk!
Vallaljuk Iakasanak teljes koru
felujitasat, elkepzeIesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a leheto
legjobb minoseg elerese a legmegfizethetobb aron!

A felmeresiillk, ami az irasos arajanlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes,

PROFlLJAINK:

- festes, mazoi<is, tapetazas
- homlokzatszigeteles, hoszigetelo rendszerek
- gipszkarton falak, almennyezetek, elotetfalak, boltivck
- rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok
- laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
- fiirdok, konyhak burkolasa, komuves munkak
- tetoterek beepitese, szigetelese
- nyilaszar6k, ajt6k, ablakok csereje
- bontas, sitt elszallitas
- vizes falak szigete1ese
- hazak kiilso homlokzatanak szigetelese, szinezese
- hidegburkolas (csempe, jar6lap, marvany, granit lerakasa,
- ill. tegla lerakasa) .

melegburkolas (PVC, Iin61eum, szalagparketta, laminalt
parketta,

- padl6szonyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
allvanyozas, allvanyok berbeadasa (gurul6s, homlokzati)

LATKOCZKI LAsZLO - Telefon: 06170/381-4227
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AKIK AZ DRDKKEVALD ;\C;f3A KDLTOZTEK Emh~kezzu k az Ugrin jezsuita
testverekre!

P. UGRIN B£l~, S. J.
liezsuit6 oly".1

I~r ).t,tH b.~Ii:f{iH.er, 16ronk,
mll\th" 1·.I~:l bl/tdl,~flll ~llltIOn~~;

l:.d ...;:I-;:drl 't-:'run~: enge;;.!leI6d.
, p!IQI:. k.l (J.{ lsr~nt.~11c

IR6m. 5, 20.;

'tl.'1T1rr 8dne/or 8. .!J:,"
(jt'.-:.utif<J a/grl): ",.

"j'{~J11 milllha mi!J; . .. IO;i.ele/es

fenn.'/;. If.: .liJ,dllZ,WI rd', ....
(3,. !J'd!• .<:flt,. 3; 12.r

·:,~~·c1eIC!( mcg<H!aloti .'1{rf:.f./us;;;';
"~llIr.J(/h ho?.tJ hig.r:,/Jdf1C: b~llnr:.

!'(lIItrn !1Oi!!I $~tJnlJetljdc'-: f.f Jrl(:'
(3z. ;r,il. £Th-. f. 29.)

'i!"!Jpilszcnlel,.<e'" ,:,"l"k"re.
,8J:"'!'g~'d" /935 8.l.. !e~/u es !E6/ .

I1nntl,ell.

.,8?tlmomra dZ eJel j{riszlus,
a hald/ ·n·fJctes~p'."

(3z. fEM, flip. f, 21)·

- ..Etti..:.lfl $;rfVel IHemls b~i,,;~~ 9~{ell,
. aos lelkf!.1 a Ikon' (,jtO 6c:mltm.H

,2,. //0, 12.)

rlFPi.-iil:"liEI('i(M cS ,
H)O .'iiir,I/MI"E,\.\ EMl£KcRE,

l;(f:rle, r:-.:kel, le5?,:efe~, it mi U(~nk_

-'~L"S K'ilziusro e, 0 S7eplle.le<
»ereleICre. ,eg'll Ie!; en~em Im6d·

~".;MJ 1?48. iun. 29.
'tndtC'd, 19!1&_ JVI, 4.

13ekesseg halo poraikon,
fogadja be oket uz Ur
az O.orszagaba.
Az Orok Vilagoss,ig
ragyogjon feJettLik!

IviRAUCSiK EVA gyomaendr6di lakos,
34 eves koraban majus 1-jen hunyt el. Gya
szoliak esal<idtagok, rokonok es ismer6sok,
bten adjon neki orok nyugodalmat.

GELLAI GIZELLA "Angela novel'
Vinees szerzetesnover, 82 eves kon\ban,
majus 7-en, Egyhazllnk Szentsegeivel meg
e1'ositve tavozott az Orak haz,lb,i. Gyaszolja
a csaladja, 1'okonok. a vinces noverek sze1'
zetesi kozossege, az endrodi egyhazkozseg
es az ismerosok,

BULA ANTAL gyomaendrodi lakos, 91
eves koraban majus 8-an tavozolt az Orak
hazaba. Gyc\szoljak a,esaladtagok, rokonok
es ismerosok. Isten Orkodjon pihenese fe
lett.

SZABO MIHALYNE sziil. Ol<\h Maria,
gyomaendr6di lakos, majlls 18-an 81 eves
koraban tavozott szeret6 csaladja koreb61.
Gyc\szoljak a csaladtagok, 1'okonok es isme
1'6sol<. Isten 6rkodjon pihenese felett.

T1MAR LAJOS gyomaendrodi lakos,
33 eves koraban aprilis 22-en t~lVozott az
0rokkeval6sagba_ Gyaszoljak a csaladtagok,
rOKonok es ismer6sol<. lsten adjon neki
iirok nyugodalmat.

Dr. BAGAi'v[ERI rANOSNE ,I.U!.
1esza1'os-EOL.lLir Edit gyomaend1'odi 1,\

kos, 78 eves Kllr~iban, aprilis 25-en hazatert
a Mennyei Aty,ihoz. G~',iszoljak a esah\d
tagok, 1'okonok cs ism ro,6 '_ Pihenese le
'yen csendcs emleke ,ild,)tl.

.. ?!em l1«lt"a~ et 04. !Mk 4-Jw<'iuMClt etHe4:
'qfidta. '!JdtLi(~ a~(~, dt#uJtJ-, we4.
()4 itt ""41t4d.,a~ tee/4tib~ c<uu,dueu m~.

~aJCl' 4a~ ,te4i(,(4 a cd9edClt4'9. ..
(fJ<t/uW; 0j<da)

Hiradasunkbal1 csak azokr61 emleke_:iillk
meg. akiknek kozlesehez a hozzatartoz6k /We:,;'
jarultak!

Nyofc\'C1II evvd t'zel61t. J935-- ... I!!t ven. SUII! ,uJla e, Pal apo,!o-,/i -/ / ... 10k iii IICPt'1i ,zcllteltek papp,i
V 10 ~ SZl:'ged<:1I oz endr8di 5ziiletesiiy ~~~ty2/~ _/ltt:~U:f.ril.t.~cilld.or jez5uita ;zerzetest.

-' Peldojat kovette testvere, Ugmr
BdLl, <lki szinten jezsuita pap felt

Elsoaldou, ~~! LnL r0di Szt. Imrl' lLl11~'II)1 It .m I' 1·~-b,\I1. 19o./8-bLlIL .
BekLildte: Pil (c'r !L'zsef - a kepen <1 k0ze~"\) ';1)[' an, b,d -t,1 a .'·ik. I\i>S~QI1C! Ll~ lijmises
(GyomaendroJ. 1~<ldn6ti u. 2, 66/28-1 260 I 0111 "'-k''P<'h;rt [liila Ka- C?
Szivesen veszi ,\,'.'<:,1 szerepl6k jelentkez~ tlllill o[;·,z·orrkn<lf.:.
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Kecskemeten kirandultunk Gimnaziumi egyseg

"Te 5zedd!"

Rendornap

Iskolank iden is csatlakozott a Te Szedd! elnevezesu orszagos hulla
dekgyujtesi akci6hoz, mely 2015. majus 16-an, slombaton rendeztek meg
Gyomaendr6don. Iskolank gimnaziumi egyseget 20 fo kepvi,eite, Tizenot
tanul6 es at pedag6gus "vette fel a keszty(lt" es az akci6 vegere kijelolt
terulet megtisztftasa utan 20 zsak szemetet gyujt6tt bssze, mikbzben szo
moruan tapasztaltak. hogy els6sorban a horgaszhelyek kbrnyeken volt
sok hulladek, Onkenteseinknek ezuton is kbszonjUk munkajukat, mellyel

hozzajarultak varosunk tiszta karnyezetenek kialakf-nw
·C'"~..lJI.'-"" \·"'1"~jl ·"l.r;-,•.-~, tasa hal.

... " f.:'" ...r:I ···... t ".I":.':~t· ·-.IJ

Karpat-medencei siker

Tizennyolcadik alkalommal rehdeztek meg a
Sinka Istvan Karpilt-medencei vers-; enekelf vers- es
pr6zamond6 verseny 2015. majus 15-16-an. Veszt6n.
A ver,eny szervezoi a VesztO Varas Onkorrhanyzata
Sinka Istvan Muvel6desi I<bzpont es Varosi Konyvtara,
a szeghalmi Peter Andras Gimnazium, valamint a Ma
gyar Versmond6k Egyesulete. Iskolankat Hunya Reka
10. A osztalyos tanul6 kepviselte, aki vers- es pr6za
mondo ifjUsagi kategoriaban II. helyezest ert el. Felke
szito tanara: Bernathne Butsi Erika ..

Iskolank rendeszeti kepzesben resztvevci diakjainak egy r(:sze mas
tanul6inkkal egyutt 2015. aprilis 25-en Buc~?::: ~5 :r<? latogatott a Varosli
getben megrendezett V. Rend6r- es Tuzolton:;;:':; ;"3CZ Laszl6 tanar ur
kfsereteben. A program reszekent tovabbtanul:;;;.:;' ',:;ccsolatos kiallft6k
satrait latogattak meg, megnezhettek komm:;r :J; oemlltat6t, H?nd6ri
akadalyversenyt, divatb~mutat6t a "ujrahasznc5 :j$', jegyeben, kipr6bal
hattak tUzolt6sagi legz6-maszkot special is fUstsatorban, felpr6balhattak
goly6al16 mellenyeket, de akar igazi fegyvereket is kezbe vehettek, Mind
ezeken tul koncertek, tancbemutat6k, gyerekprogramok, auto kiallftas
szinesitettek a napot. '

A rendez6kj6voltab61 egesz nap b6seges ellatasban volt res'zuk diak
jainknak, sa nap vegen elmenyekkel gazdagodva terhettek haza.

Ujra felcsendUitek az ismer6s dallamok, amikor 2015. aprilis 30-an
delutan 16 6rakor iskolankbc ii. I, '(Sut vettOnk 81 vegz6s diakllnkt61. A
ballagasi unnepsegen kbn> '; .1:: .':''''ban es igazgat6i dicseretben resze
sultek a tanulmanyies kbzbssegi mllnkaban kiemelkedo tanulqink, akik
T6th Ferenc igazgat6 urtol vehettek at elismereseiket. Az idei tanevben is
kiosztasra kerultek a legjobbaknak jar6 dijak. A Kner-dfjat Tfmar Tfmea es
Tari Zsolt Attila 13. A osztalyos tanulok vehettek at iskolank igazgatojat61,
a Gyomaendrod Varos Onkormanyzata altai adomanyozott "J6 tanul6, j6
sportol6"elismerest Czibulka Alex Gyargy 13,Aosztalyos tanul6 erdemelte
ki, melyetToldi Balazs polgarmester ur adott at.

Majus 14-en az els6 es a masodik osztalyos gyermekekkel Kecske
metre kitlcjndultunk. Az id6 sajnos nem kedvezett, mert szakad6 es6re
ebredtUnk, azonban mire celba ertUnk a nap mar ver6fenyesen sutott.
EI6szor a Planetariumba latogattunk el, phol egy fantasztikus 3D-s veti-

test lathattunk a naprendszerr61 es belekepzelhettOk magunkat egy ur
haj6s szerepebe. Az uti celunk kovetkez6 allomasa a Sz6rakatenusz Ja
tekmuzeum es Muhely volt, ahol a lanyok terft6t batikoltak, a fiUk pedig
papfrsarkanyt keszftettek. A munka vegez,tevel betekintest nyertUnk a
regi jatekok vilagaba. Ezutan varosi seW tettOnk kozben pedig j6izuen
fagylaltoztunk. Sajnos az id6 gyorsan elrepult felettOnk, fgy elindultunk
hazafele. Mindenki faradtan, de elmenyekben gazdagon tert haza.

Operendas - Tengeren is tul

.. 2015. majus 15-en, 14, alkalommal kerult megrendezesre az Ope·
rencias - Tengeren is tul, a kepzelet foldjen elnevezesu megyei szinW
mesemond6, mesefr6 es meseillusztral6 verseny Sarkadon,

Ez a napunk mesebe ill6en indult, hisz az Altalanos Iskola el6tt a
Nagy HO-HO-HO horgasz, Tunderek es mas mesebeli lenyek fogadtak
bennunket versenyz6ket, valamint a kfser6 nevel6ket es szul6ket.

Rovid koszont6 utan elindultunk megkeresni termunket, ahol a
valasztott meset kellett el6adni. A mi termunkben 11 klsdiak verseny
zett, ki jobban, ki kevesbe felenken indult neki a megmerettetesnek.
Sorszamot kellett hUznunk, ~n a negyes szamot kaptam, Ennek orul
tem, hiszen fgy hamarabb ram kerult a sor. A mese elmondasa utan,
mindenki hatalmas tapsot kapott a tanit6 nenikt61, tanft6 bacsikt61 es
az anyukakt61, apukakt61. Mikor mindenki elmondta a mesejet, akkor a
3 fos zsuri rovid tanacskozasba kezdett. Ezalatt az iskola nevel6i meg
vendegeltek bennunket egy uzsonnaval. Az eredmenyhirdetesnel mar
teljesen eluralkodott az izgalom rajtunk, mindenki tUrelmetlenul varta,
hogyan dontott a zsuri. Igazan megorultem, mikor ugyan utoljara, de
az en nevem is elhangzott. A dont6ben mar 6 f6s volt a zsuri es 8 kisfiu,

. J~islany versenyzett. Itt mar sokkal elesebb volt a verseny, de az izgalom
itt is €rezhet6 volt.

,Azoknak a gyerekeknek, akik nem jutottak a dont6be zenes musor
ral es malnaszorppel kedveskedtek.

A dont6 utangyepl6vel sem lehetett volna visszafogni, hisz kez
d6dott a tornateremben Hevesi Imre es a lurzavar egyuttes koncertje.
Sok-sok ismert gyerekdal is elhangzott, igaz volt valami fura nevu is,
valami ACiDC nevu zenekar egyik szama is, azt egy kicsit felhuzott sze
moldokkelfigyeltUk, de biztosan j6 volt, mert a tanit6 nenik es a szulok
is kitOr6tapssai fogadtak.

Ebed utan atmentOnk a Bart6k Bela Muvel6desi Kozpontba; az
unnepelyes eredmenyhirdetesre. A Polgarmester bacsi koszontotte a
megjelenteket, majd el6szor a mesemond6, utana a meseillusz;tral6 ve
gul a mesefr6 kateg6riaban hirdettek eredmenyt.

En, a mesemond6 verseny 1. korosztalyaban II. helyezest ertem el.
.Anyukam, apukam, Editke es Evike neni is nagyon buszke volt ram!

Azt hiszem, megerte a sok-sok tanulassal toltott nap!
Vataine Seprenyi Maria
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x X. R6zsahegyi Napok
folytatds a 9. alda/rol- kepek meg a 20. aldalon

A fefnc5ttek barati beszelgeMssel folytattak az estet, ahol
ergely Agnes koszontotte a tantestuletet es a vendegeket, lit-

avaloul megszrvlelendo gondolatokat mondott tovabbi mun
ankhoz. Poharkoszontc5t mondott a fenntart6 kepviseleteben
epenyes Andras, a mukodtet6 neveben pedlg Toldi Balazs, es
koccintasok utfm vegre mindenkinek jutott elegendc5 ideje a

beszelgetesre abaratokkal, ismerc5sokkel.
Meg veget sem ert a XIX., mar elkezdtOk tervezni a XX. Rozsa

egyi Napokat. RemeljOk, hogy a kovetkezc5 ev majusaban ismet
talalkozunk!

Tovabbi kepek, informaciok talalhat6k az iskola honlapjan:
WW.rDl ahe ylisKolallll



FARKAS MATE

Gyomaendrod, Fo ut 15.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

• rovar· es gombaiilo vegyszerek
• miitragyak, niivenytapok
• viragladak, cserepek, viragfiildek
• iintiizoszivattyiJk, szorOfejek

.--- -----,. iintiizotomlok, csatlakozok
• funyirok, siivenyvago ollok
• metszoollok, keziszersziJmok
• fofiak, muanyag hiJlok, keritesdrotok
• mua. hordok, viidriik, zarek, lakatok
• szegek, csavarok, kapok, lapiJtok
• munkavedelmi bakancsok, kesztyuk
• festekiJruk, ecsetek, hengerek
• purhabok, szilikonok, regasztok
• iJllateledelek, nyakiirvek, poriJzok

Az etterem nyitvo
11-21 6raig.

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

Vallaljuk barati, uzleti, (sa
ladi rendezvenyek lebonyo
Iltasat klimatizalt ettemlunk
ben 70 f6ig.

5500 Gyomaendrod, Szabadsag ter 6.
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240

E-mail: feszekpanzio@mail.g1QQQnet.hu
http:Uwww.feszekpanzio.bJ.L

Barati, (saladl i.izleti ren
dezveny lebonyolltasat vallal

~~(t~c'~~.2i~::=JJ juk a teljesen kllmatizalt HfdfO
etteremben 160 Mig.

VflROSOtlK, Gyomaendrod .. Megjelenik havonta '* Kiadja az Endrodi Szent Imre Egyhazkozsegert Kozhasznu Alapitvany 5502 Gyomaendrod, Fo ut
1. Tel., Fax: (66) 283-940'* Felelos: Szabo Zolt,\nne" Foszerkeszto: Ivanyi Laszlo '* Szerkesztoseg dme: 5555 Hunya, Kossuth u. 1. Tel., Fax: (66) 294-352,

(20) 9457-843 szerkesztoseg@varosunklljsag.hu '* Alapitok: 1"Vaszk6 Andras, tCsaszar Perenc, Ivanyi Laszlo '* Szerkesztok: Cs. Szabo Istvan,
Czank Gabor, Gellai Jozsef, Fulop Zoltan, Hegedus Bence, Hunya Jolan, Polanyi Eva, Seidl Ambrlls, Soczo Geza, Dr. Szonda Istvan,

Dr. Varju Laszlo, Varfi Andras Jt Lapzarta minden honap 20. napjan • Megjelenik minden honap elso hetvegejen. Interneten a h6nap 15. napjan •
.. MOVEL6DESI ES KOZOKTATAsI MINISZTERIUM: Nytsz.: B/PHF/1495/BEIl995. '* HU IS, N 1586-3689 .. keszillt: (70) 566-39-88'

http://www.varosllnkuisajt.hu '* E-mail: szerkesztoselt@varosunkuisalt.hllvarosunk@gmail.com
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Hireka 6zsahegyi Iskolab61

Ballagas

A S.b -t ballagtatja Szedlak Reka

v

Tavabbi informaci6k to/a/hot6k isko/ankr6/ a www.rozsaheoviis!<o/ahu a/d%n.

Kepenyes Andras tankerUleti igazgat6 megnyit6ja utan negyszaz
r6zsahegyis diak varta izgalommal a bizonyitvanyosztast az evzar6
napjan. KbzUIUk 38-an kitUn6 eredmennyel vegeztek; rajtuk kivUI 50

kan kaptak meg elismer6 oklevelet, kbnyvet szorgalmukert, kbzbssegi
munkajukert, sport- es tanulmanyi sikereikert. J6 tanul6, j6 sportol6 el
ismerest vehetett at Gel1lert Zalan Toldi Balazs polgarmestert61. A kbrzet
sportol6ja S6cz6 Rebeka lett. A Nagylaposi Birkacsarda altai meghirde
tett rajzverseny gy6ztese Par6czai Lili es Szuj6 Cintia lettek. Az Unnep
segen kbszbnte meg Farkas Zoltanne intezmenyvezet6 a nyugd'ijba
vonul6 Kovasznaine Mik6 Klara iskolatitkar, Kulik Margit, Dobak Laszl6
ne Fekecs Imrene takarit6n6 munkajat, Gellaine Tuboly Zsuzsannanak
pedig pedag6gus szolgalati emlekermet adott at.

J<ezdjetek el elni,
hogy legyen mit meselni
majd az unokciknak,
mikor korbecillak,
az agyadon ugralnak.
Hogy legyen mil meselni,
kezdjetek el elni!

Pasztor Anna dalszb
vegevel kezdte a beszedet
Farkas Zoltanne intezmeny
vezet6. 42 r6zsahegyis diak
t61 bucsuzott el. Kbzbssegi
munkajukert, tanulmanyi
es verseny eredmenyeikert
sokan kaptak oklevelet,
konyv- es targyjutalmat.
Gergely Agnes Kossuth-dr
jas fr6, kblt6, mCtfordft6 a!tal
alapftott dfjat Vaszk6 Ag
nes es Simon I<atalin kapta.

""""'----'''----------' Vaszk6 Agi elnyerte a varosi
"J6 tanul6 j6 sportol6" dfjat

is.
Simon Katalin Gergely diak-dijas

ballago

Meselj Europa! 2015

Szekesfehervaron a Bregy6- kbzi Sportcentrumban kerUlt
megrendezesre a III. korcsoportos Egyeni Orszagos Diakolimpia,
ahol iskolank tanul6ja Farkasinszki Dominika 5. helyen vegzett
kis'labda hajftasban.

Iden a 6. a es a 8. b osztaly egy-egy csapata kepviselte is
kolankat a Katona J6zsef Kbnyvtar,az Alternatfv English School
es a Europe Direct Informaci6s Hal6zat 10. alkalommal meg
hirdetett Eur6pa Nyelvi Dfjat nyert "Meselj Eur6pa! - Tales from
Europe"angol nyelvCt vetelked6 dont6jen, Kecskemeten. Csapa
taink megalltak a helyUket az er6s mez6nyben, fgy az 5. es a 6.
helyet hoztak el a Del-Alfbldi regi6 iskolai kbzbtti versenyben.

S6cz6 Rebeka harmadszor is diakolimpiai bajnok

Majus 23-an Cegleden rendeztek az Orszagos Diakolimpiat.
A Gyomaendr6di Judo Klub legeredmenyesebb versenyz6je is
sz6nyegre lepett. S6cz6 Rebeka a diak "A" korosztaly 50 kg-os
mez6nyeben meggy6z6 teljesftmennyel mar harmadszor lett
diakolimpiai bajlnok.

Farkasinsz i Dominik 5. helyen vegze t
az Orszagos iakolimpian

Darvas Tlbor versillusztraci6s verseny

Eredmenyesen szerepeltek a Kis Balint Altalanos Iskolla Diak
bnkormanyzata altai meghirdetett versenyen iskolank tanul6i. A
versenyen II. helyezett lett Meszlenyi Jazmin es Prins Stacey Cas
sandra, Varga Petra pedig IV.

Megyei tortenelem verseny

Iskolankat harom tanul16 kepviselte a TIT Kbrbsbk Videke
EgyesUllet altai szervezett megyei tbrtenelem verseny dont6jen.
Az 5 internetes feladatlap megoldasa utan az evfolyamok leg
jobbjai merhettek bssze tudasukat Bekescsaban. A hatodikosok
kozUI Gellai Fanni III. helyezest ert el, Paryag Vikt6ria pedig V. lett.
A nyolcadik osztalyosok kbzbtt Vaszk6 Agnes a kepzeletbeli do
bog6 masodik fokara alit fel. Felkeszft6 tanaruk Vaszk6ne Dinya
Erzsebet.
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Varfi Andr~s

..
hogy valtozzon menetrend es egy fontos gyorsvonat a Dacia
alljon meg Gyoma allomason. Tovabbi javaslata volt a kepvi
se16urnak, hogy vaJtoztassuk meg. ilIetve kerji.ik az ilIeteke
seket, hogy az allomas neve Gyomaendrod legyen: Megyeri
Laszlo aljegyza mas allasponton volt, szerinte, ahogy "End- ,
radi hid" ugy "Gyoma vasutallomas". A megnevezes~ illetoen
eppen megvolt a tbbbseg, ezert akik Gyomab61es Endradbol
Gyomaendrodot akarunk, meg van teendonk.

A Bekes Megyei Onkormanyzat uj programsorozatot indft,
minden h6napban, valtoz6 helyszfneken tart fogadoor,3t a me
gyei elnbk es alelnbkei. Akezdemenyezes celja, hogy a telepi..iIe
sen el6k szemelyesen mondhassak el gondjaikat, problemaikat,
eszreveteleiket a megye vezetainek oly m6don, hogy ehhez ne
kelljen beutazniuk Bekescsabara, levelet frniuk vagy felvenniuk
a telefont. A Fogad66ra sorozat Bekes megye telepuleseit veszi
sorra, a program aprilisban indult, Varfi Andras alelnbk Alm~
kamarason, Tolnai Peter alelnbk Battonyan, Zalai Mihaly elnbk
Bekesen tartott fogad06rat.

Bekes Megye Kepvisela-testUlete juniusi U1eset Szeghalmon
tartotta. Az ules elsa perceib~n beszamol6t hallgatott meg a
testUlet Bekes megye kbzbiztonsaganak elaza evi helyzete
ral, a kbzbiztonsag erdekeben tett intezkedesekral es elZ azzal
kapcsolatos feladatokr61. A Bekes Megyei Katasztr6favedelmi
Igazgat6sag 2014. evi tevekenysegeral is'keszult bsszefoglal6,
amelybal kiderult, hogy az igazgat6sag feladatait megfelelaen
vegrehajtotta, a szakmaiterUietek a korabban kitUzbttvalameny
nyi celjukat teljesftettek. Tajekoztat6 hangzott el a Bekes megyei
nemzetisegi bnkormanyzatok munkajarol. Megyenkben negy
teruleti nemzetisegi bnkormanyzat mukbdik, a roma, a ro.man, a
szlovak es a nemet. Meghallgattak a kepviselak egy bssz:efogla
lot Bekes megye orszagos kbzuthal6zatanak allapotar61, ebbefl
a megyei kbzuthal6zatot erinta fejlesztesi agazati tervek,azok
megval6sftasanak utemezese, a folyamatban leva 2007-2015
kbzbtti idaszakot erinta fejlesztesek megval6sulasanak helyzete
is szerepelt. A kbzgy(JIes vegen a Bekes Megyei Onkormanyzat
es Szeghalom Varos Onkormanyzata kbzbtti egyuttmukblJleseral
szuletett dbntes.

Mar negyedszer tartottak nyflt napot olyan hazai projektek
helyszfnein, amelyek eur6pai uni6s fejlesztessel val6sultak meg.
Aprogramsorozat 2013-ban indult utnak,'Celja az, hogy a projek
tek ne csak elvont fogalomkent eljenek a kbztudatban, hanem a
nagykbzbnseg kbzvetlenlil is megismerjeezeket. Bekes megye
ben a lakbshazi Vasarhelyi-Breda kastely, a gyulai Erkel Ferenc
Emlekhaz, a Gyulai Varfurd6 AquaPalota es a szarvasi Mini Ma
gyarorszag Makettpark, valamint az Arboretum varta a IEitoga
t6kat.

A megyei bnkormanyzat egy uj kezdemenyezest indftott ut
jara: minden evben Bekes Megye Palinkaja cimet adomanyoz
za egy megyei kere~kedelmi palinkafazdenek. Kapcsol6dva a
Nemzetkbzi Kisusti Palinkafesztivalhoz, az ennek a kereteben
megrendezett Palinka Vilag Kupa Gyula-Budapest versenyen
szakavatott zsuri valasztotta ki az aranyermes palinkak kbzul azt
a megyei it6kat, ami 201S-ben elnyeri a Bekes Megye Palinkilja
cimet. Abefut6 iden a silrkadi Eden-t6 Szeszf6zde sajmeggy pa-
linkaja lett a befut6. .

Sikeres projektr61 szamolt be harom kbzremClkbd6 partner:
a fapalyaz6, a Bekes Megyei Onkormanyzat altai alapitott 8ekes
Megyei Teruleti Tarsadalmi Aktivitas Nonprofit Kft. es ket konzor
ciumi partner, a Del-Bekesi KistersegTbbbceluTarsulasa valamint
a Del-Bekes Mezagazdasagi Termelaiert Kbzhasznu Alapitvany.
"A jbv6t gyermekeinkkel epftjuk" - Komplex teruleti tarsadalmi
aktivitas program a versenykepes Bekes megyeert l " cfmCI projekt
kereteben megyenkben komplex teruleti tarsadalrni aktivitas
programot kfvannak megval6sftani.

Sztahovics Zsuzsa kommunik6ci6s referens

SUNK

¥-+ ••

- Egyszerunek t(\nt az orvosi rendel6k fe1ujitasanak temaja
is. Ebben az esetben a fa sz6sz616 a yaros jeles vallalkoz6ja,
Poharelec Laszl6 volt. Tovabbi vizsgal6dasra van szi.ikseg.

- Beszamoltak a varos tulajdonaban leva tarsasagok, ahoi a fa
hozzasz6l6 ismet a je1es vallalkoz6 es mellesleg bnkormany
zati kepviselO, Poharelec Laszl6 volt. Javaslata szerint a jelen
leg veszteseget mutato Gyomakbzszolg es Gyomaszolg Kft-k
beszamol6jat nem elfogadni, csupan megismerni kell.

- Tema volt a varos termOfbldjeivei val6 gazdalkodas, mellyel
nem fontossaganak megfele16en foglalkoztak a kepvisel6k.
Hasonl6keppen a kevesbe targyalt dolgok k6zbtt szerepelt
a holtagak hasznositasa. GyomaendroJ bi.iszken emlitheti,
hogy hataraban a Harmas-Kbrbs mellett tizenhat holtaga van.
Ez a nagy vizfehilet horgasz hatalomma tehetne a varost. Tab
bek kisszenl gondolkodasa ezt megsem teszi lehetave. A mai
dbntes is ebbe az iranyba ment el.

- Beszamol6t hallottak a kepviselOk a szennyviztelep rekonst
rukci6jar61, ahol a sajat ero folyamatosan csbkken az eredme
nyes patyazatok hozomanyakent.

- Dbntbtt a Kepviselo-testi.ilet, hogy hozzajarul kopjafa allita
sahoz, mely az elsa es masodik vilaghaborus vitezek emleke
nek megemlekezeseul szolgal.

- A bejelentesek soran Fi.ilbp Istvan (MSZP) javaslattal elt,

hogy mi tortent a kepviselo-testiilet valcaci6t megelOzo iilesen

- Besz,\molot hallottak a kepviselok Gyomaendrod k6zbizton
saganak helyzet~r61, majd elfogadtak a "Lelekkel a Kbrbsbk
m8nten" projektmenedzseri beszamolot is. Sor kerlilt a 2015.
evi kbltsegvetes masodik m6dositasara, melyet szinten elfo-
gadtak. _ ,.--------------------..,.

- Nagyobb horderej(ikerdes volt az adorendelet fehilvizsgalata, A Bekes Megyei Onkormanyzat hirei
me1y mar nagyon idoszeruve valt. Az el6keszit6 anyagokban
a bels6 szerkezet es forma valtoztatasa volt kiemelve a vegsza
mok valtozatlanul hagyasa mellett, pedig - amint a frdeszes
Betko J6zsef javasolta - a gyomaendr6di polgarok ad6terheit
kellene k6nnyiteni. A kepvise]o velemenye szerint peldaul a
mar egyesekre nagy terheket jelento telekad6 k6nnyitesere es
egyszenlbbe tetelere kellene tbrekedni. A kepviselO javasol
ta, hogy a telekad6 a kommunalis ad6 als6 hataravallegyen
megegyezo.

- Beszamoltak az bnkormanyzati intezmenyek az ev elso negy
h6napjanak gazdalkodasarol. Folytat6dik a stabil gazdalko
das, ami korabban is jellemzovolt az intezmenyek gazdalko
dasara.
Erosbdik a jarclsban val6 gondolkodas. Devavanya harom
szakorvosi eHatas biztositasar kerte devavanyai telephelyeken,
melyeknek biztositasat a bizottsagok tamogattak. Poharelec
kepvisel6 javaslatara ezt meg at kell gondolni, ezert julius
elejen rendkivuli testUieti i.iJesre kerUi SOl'. Az eredeti elgon
dolas szerint a Varosi Egeszsegiigyi Intezmeny Devavanyan
telephelyet letesitett volna harom szakrendeles - szemeszeti,
bargy6gyaszati es fiil- orr- gegeg)'ogyaszati ellatasara.
Nagy hordereju kerdes volt a Hatar Gyozo Varosi Kbnyvtar
alapit6 okiratanak m6dositasa es strategiai tervenek j6vaha
gyasa. A melW<elt terv gyengebb cgyetemeken szakdolgozat
kent is megfelelne, de ajanlom tbbbeknek az elmenteset, mert
tanulmanyaik soran haszllosithatjak. Megval6sulasa eseten
val6szinu, hogy bekerliliink a kbnyvt<\r nagyhatalmak soraba.
Igaz, az alapit6 okirat modositasa igy kezd6dik: kerem, hogy
az alapit6 okiratb6l kerUlj6n tbrJesre HZ ,,082092 Kbzmuvela
des - hagyomanyos kbzbssegi kulturalis ertekek gondozasa."

- A 27 oldalas tanulmany tartalomjegyzekeb6l nehany kieme
les: Klildetesnyilatkozat, j6vokep, SWOT analizis,PGTTJ
analizis, politikai, gazdasagi es egyeb tenyezok. Hogy.holle
gyen az (Ij kbnyvtar, arra is valaszt ad a tanulmany: "Vj epi.i
letek a varos tbrtenelmi kbzpontjaiban, a gyomai telepulesre
szen a kialakitand6 kulturalis centrum kbzelsegeben:'

2015. julius
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Hirek innen-o lnan es nal;unk tajar '1

Kedves Olvas6k! A nyari szabadsagolasok miatt az au
gusztusi szam elOrelathat61ag IH~mi kesessf.l jelenik meg. Szi.
yes megertesiiket koszonjiik

. Kozigazgatasi rezsicsokkentes - A Korman)' celuJ tuzte ki az
allampolgarok es a vallalkozasok szeles koret terhel6 fizetesi kotelezett
segek enyhitesere iranylll6 allami rezsiCsokkentest.

A Kormany dontott arr6!, hogy 10 milliard forint osszegu kozigaz
gatasi rezsicsokkentest hajt vegre, melyet az allampolgarok veleme
nyenek es javaslatainak felhasznalasaval kivan megval6sitani. Ennek
.erdekeben az aJlampolgarok es vallalkozasok bevonasaval konzultaci6t
kezdemenyez. A konzllltaci6ban reszt vev6k szamos hat6sagi eljaras
sal kapcsolatos igazgatasi szolgaltatasi dij es iIletCk megszuntetesevel
osszefi.iggesben fejthetik ki velemenyi.iket, tovabba javaslatot tehetnek
egy-egy tovabbi, altalul~ fontosnak tartott hat6sagi eljaras dijmentesse
tetelere. . .

A konzultaci6 kereteben az allampolgarok es a vaJlalkozasok sza
mara kiilon kerd6iv keriilt osszeallitasra, melyek kitoltese onkentes es
anonim. A ket kerd6[ven 9-9 hat6sagi eljaras'odijanak vagy illetekcl1ek
csokkentesere, megszi.intetesere tehet javaslatot a kitolt6, valaminl le
hetosege van tovabbi 1-1 dij vagy iIletek csok1<enteset. megszi.inteteset
ajanlani. .

A kerdolvek kitoltesere 2015. junius 5-t612015. allgllsztus 6-ig van
lehet6seg. '

A konzultaci6 lefolytatasanak formai:
- Papiralaplt konzultaci6
Az allampolgaroknak lehet6segiik van a kerd6iveket papir alapon

kitoltenii.ik,es leadniuk a Konm\nyhivatalok i.igyfelfogadasra nyitva
a1l6 helyisegeiben

- Internetalapu konzultaci6
A,kerd6iv kitolthet6 a www.kormanyhivatal.hll honlapon keresz

tiil is. Az online kerd6ivek kitOltesere 2015. augusztlls 6-al1 2·1.00 6niig
nyilik lehet6seg.

GyomaendrOd Varos Onkormanyzata - SAJT6KOZLEMENY
ELKESZULT ASZENNYViZTISZTiT6 TELEP KORSZERUsfTEsE.

MEGTORTENT A MOSZAIG ATADAs

Kozel 850 milli6 forintos beruhazas zarasakent megtortent a ITllV
szaki atadas es kezdetet vette az immar korszeru tisztitas-technol6giaval
rendelkez6 szennyviztisztit6 telep iizemszeru mukodese Gyomaendr6
don. A KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 azonosit6 szamll. "Gyomaend
r6d szennyviztisztit6 telepenek korszerusitese" cimu projekt kereteben

··lIz \Ij technol6giaval m(ikod6 tisztit6 m(ivon kivul a csatornahal6zat re
konstrukci6ra is SOl' keriilt, ami 48 db.lok<ilis, pontszer(i hal6zati hiba
kijavitasat foglalta magaba. Megtortent a muszaki atadas es immar ko1'
szeru tisztitas-technol6giaval iizemel Jyomaendr6d szennyviztisztit6
telepe. Afejlesztest mege16z6en m(ikod6 tisztitas-technol6gia nem volt
alkalmas a hat6sagi e16irasoknak megfelel6 tisztitott szennyviz mino
seg biztositasara, ez birsagok kiszabasat eredmenyezte. Tovabbi gondot
okozott, hogy a meglev6 szennyvizcsatorna hal6zaton keletkezett meg
hibasodasok miatt a telepre nagy mennyisegu idegenviz erkezett be. Az
idegenviz mennyiseg csokkelltese erdekeben a mar csatornazott teri.i
leteken a projekt kereteben rekonstrukci6ra keriilt sor, ami 48 db loka
lis, pontszer(i halazati hiba kijavitasat foglalta magaba. G)'omaendr6d
varo's Onkormanyzata a szennyviztelep korszerus[leset celz6 pal)'a
zatat 2011. novembereben nYlljtotta be. A projekt tamogatasi szerz6
dese 2012. aprilis lO-en kerllit aWrasra. A projekt - tamogat6 altai
j6vahagyott - nett6 osszkoltsege: 859.171.000 Ft, taillogatasi ,intenzi
tasa pedig 83.097454% volt. A beruhazas finanszirozasahoz t.4mogatast
nyUjtott az Eur6pai Dni6 a Kohezi6s Alapokon keresztiil es a Magyar
Allam a Koiponti Koltsegvctesb61. Ennek merteke az aWrt Tamogatasi
Szerz6des alapjan 700.pO.465 Ft volt. A projekt mcgval6sitasa soran
Gyomaendr6d Varos Onkormanyzata figyelel1Jmel kiserte az ad6d6
lehet6segeket, es oner6 alap palyazatok segftsegevel a tamogatasi in
tenzitast 94,796 %-ra, a tamogatas osszeget pedig 789.526.035 forintra
tudta novelni. Az engcde;yeztetesi es tervezesi feladatok elvegzese utan
'az epitesi munkak Yd. augllsztusaban indulhattak el. A m'eglev6 ha
16zat rekonstrukci.',s munkaIatai 2014 marcillsaban elkesziiitck. A tisz
tit6telep fejleszkse a lTleglev,6··telep th(il~ten ~aI6~ult meg: az epites
id6szakaban folyamatosan rpukodott a regi szennyilizt(sztitasi Uzem.
A projekt soran megvaI6sult's.z.en~yviztisztit6 telep hidraulikai kapaci
tasa 1.850 m3/nap. Az \Ij technol6,gia bevezetesevel a szennyviztisztit6
telep all<almassa valt·a hatosagok altaI el6irt hatarertekek betartasa. A
kezel6 muvek - hat h6na:) pr6baiizemet kovet6 - miiszaki aradasara
2015. majus 26-an keri.ilt sor.

A lakossag az epites soran nem tapasztalta a szolgaltatas szinvona-
lanak romlasat. .

Danko Bela
ormiggyulesi kepvisel6
Sajtokozlemeny

Megszulettek a 2015. evre vonatlcoz6 egyh(Jzi celu egyedi tdmoga
tasok erednuinyei

Egyhazi celu egycdi tamogatasban reszesiilt leet
gyomaendrodi egyhazl ozseg

Dank6 Bela orszaggylilesi kh':iselo Gyornaendrodon tartott
tajekoztatast an61, hogy nemreg- ~n dontes szi.iletett az Ernberi
ErOforrasok Miniszteriumanak {'g:'hazaknak luirt paiyazataban.

Ket tamogatilsi forn\sra palrazhattak az egyhazkozsegek,
egyreszt az egyhazi epitett orok eg vedelme es egyeb beruhaza
sok tamogatasa, masreszt az egyhazak kozossegi celll program
jainak es beruhazasainak elOsegitese volt a palyazati luirasanak,
celja. .

Dank6 Bela elmondta, hogy Bekes megyebe osszesen 59
milli6 Ft tamogatas erkezett, melynek 80%-at Bekes megye 2.
szamu vaJaszt6keri.iletenek egyhazkozsegei nyertek el. Gyoma
endrodon a Gyomai Evangelikus Egyhazkozse.g, valaminta Je
ws Szive Plebania reszesi.ilt a tamogatasb61. Gyomaendrod mel
lett Szarvas, Bekes, Mez6bereny es Bekes telepi.ilesen is nyertek
tamogatast az egyhazkozsegek. ,

Fulop i6nikalclkesz asszony elmondta, hogy a Gyomai
Evangelikm Egyhazkozseg a 14,5 milli6 Ft-os tamogatast a
gyi.iJelezeti terem es par6kia epiiletenek felujitasara szeretnek
forditania kOiosseg javat szolgalva. Az evangelikus templom
1862-ben epiilt, a par6kia epiilete 1862 es'1872 kozotti evek
ben epijlhetett. A templom es az epiilet muemJ~k jellegi.i, helyi
vedettseau. Az egyhazkozseg tervei szerint a gyi.iJekezeti terem
bels6 oldalfalainak javitasa, szigetelese, iIletve festese, illetve az
epi.ilet i1Omlokzatanak festese, burkolat javitasa a eel. Az epi.ilet
.teljes fi.ltesenek kialakitasat is el kell yegezni, mivela jelenlegi fali
gazkonvektorok nem megfelelOek. Igy szi.ikseges egy uj kemeny
beepitese, cs egy kazanhaz, vagyis szocialis resz kialakitasa.

Czank Gabor plebanos llr tajeko.ztatas szerint a gyo~nai Jezus
Szive Templom felujitasahoz enged.eJyes es kiviteli tervek elke
sziteset val6sitjak meg az 1,5 milli6 Ft. osszeg{i tamogatasb61.
A gyomai templom m{iemlekkent nyilvantartott epiilet, ezert a
felujitasar kizar61ag ki.ilon tervek es engedelyek birtokaban lehet
elvegezni. A tervkeszites a tetoszerkezet felujitasara, a.,Templom
alaszigetelesere es a falazat ki.ilso Idinkeriegla es marvanylapos
boritasanak p6tlasara, fellljitasara, tovabba a kerites felujitasara
terjeq ki.

Dank6 Bela hangsulyozta, hogy a Kormany fontos feladata
nak telunti. hogy felujitsak azokat az egyhazi epi.ileteket. amelyek
korabban nem kaptak tamogatast. Ezert a kormany rendkivi.ili
es evente visszater6 palyaz3tokkal igyekszik segiteni ezeknek az
intezmenyeknek a megujulasat. Iden osszesen ketmilliard fo
rinttal tamogatjak a kiilonbozo egyhazi intezmenyeket: iskohi
kat, egeszsegi.igyi es szocialis intezmenyeket. Ezen feJi.il pedig ev
elejen 1,3 milliard forintnyi tamogatast iteltek oda.
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haz..i.ba kerUlt, majd hazajott Endrodre.

Haziiparban, a kotadeben helyezkedett el.
Szerzetesrendjehez vale ragaszkod<'lsa mind\iegig meg

maradt: fogadalmat titokban evente megujftotta, es minden
evben reszt vett egy egyhetes lelkigyakorlaton.

Itthon Endrodon a templomot dfszftette, vezette a Maria
Tarsulatot, bekapcsolodott az egyhazkozseg eletebe.

Nagyon lelkiismeretes, emberszereto, baratsagos szemelyt
ismerhetett benne kornyezete.

Rokonalt, testverei gyermekeit sajatjaikent szerette.
Edesanyja elapolasa utan, 2007·ben visszaterf a szerzetbe,

a budapesti rendhazba.
2014 karacsonya ota betegeskedett, es 2015. majus 7-en,

Boldog Gizella Unnepen hunyt el.
Elt 82 evet.

ujkenyer ize, lepergo konny s6ja,
orom·kacagas, lelki I<aba-ko...
Isten aldjon! Te legy vegso almunk,
s ivadekainkba szebb Jovo!

Timar Mate

SzUIOfold: Bolcso, majd kopors6!
Sarkcsillag a negy egtaj fe/ol!
Anyanyelvcd billyogkent jelol!
Te vagy a teli h6 s a tavaszi zold,

Gellai Gizella
Angela vlnces nover

(1932-2015)

(zank Gabor p!ebanos

Gel/a; !anosne 100. sziiletesnapjat iinnepi a csalad 2006-ban

Endrodon szUletett
1932. augusztus 7-en,
hatgyermekes csaladban,
Gellai Janos es Gellai Maria
gyermekekent. .

Iskolaba itthon jart, a po- '
Iyakhalmi tanyasi iskolaba.

Innen kerUlt Pestre, a
vinces Noverek zardaisko
lajaba.

Ovono szeretett volna
lenni, de jott a szerzete
sek szetzavarasa, fgy teNe
megsemmisUIt.

Elobb a noverek csakvari

t '.~ ~. .... , .

;Sze'llt Antal tiszteletere'
-\-\'1,' , .

);,." ", ',' folytatils a cimlaprol '
, I •. ,

Az Onkormanyzat visszavasarolta, majd szinten a Ulekkel a
Korosok menten c. palyazat kereteben teljesen ujja sziiletett a kis
epiilet.

Mivel a haz homlokzatarol a Szent Antal szobrot tobbszor is
eHoptak, most Dr. Farkasinszki Lorant, akinek endr6di kotodesei
vannak, uj szobrot ajandekozott a kis haznak. Megszenteles utan
r:-..:o-;:;;========~~"""""Tlismet keriilt szobor a haz

homlokzatara. Remeljiik,
most mar tart6san.

Ezutan Szent Antal
iinnepehez kot6d6 liliom
szenteles volt.

Az iinnepseg utan kor
menetben a jelenlev6k
kivonultak a Szarvasvegi
temet6 ravatalozojabol
lbalakitott Szent Antal
kapolnaba, ahol iinnepi
szentmiset mutatott be a
harom lelkipasztor: Czank
Gabor endr6di, Kozovits
Attila perjamosi es Ivanyi
Laszlo tb. kanonok, hunyai
plebanos.

A szentmise utan a
lelkipasztorok felkerestek
a Szarvasvegi temet6ben
nyugvo papok sirjait es
imadkoztak folottiik.
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JULIUS! MISEREND

Julius eM ket heteben a plebcinos szabadsciga minlt
. hetkoznap nincsenek szentmisek!

Vasrlrnap es szombat este a szokott idopolltbnll
lesznek a szentmisek.

Endrod
Hetfatal pentekig (esutortok kiveteIevel): reggeJ feI8 ora

Szol11bat este 19 ora: veesernye es el6est i mise.
Vasarnap 9 ora: nagymise.

Gyoma
Penteken 18 ora: szentmise
Vasarnap 11 ora: nagymise.

flunya
A jttliusi vasarnapokon 16 ora.

hetkoznap szerdan es szombaton rozsafiizer 18 orakor.

. . ".. ,- .'. . "~:?~~. ,:~; \/:~.~".:~ .:~~:'(l :.~;'~'~t~~

TEMPLOMI ET1KET'T~;'
'. .

2. esutortok:
3. pentek:
4. szombat:
5. vasarnap:
6. hetfO:
9. esutortOk:

11. szombat:
12. vasarnap:
13. hetfa:
14. kedd:
15. szerda:

. 16. eSlitortiik:
17. pentek:
18. szombat:
19. vasarnap:
20. hetfO:
21. kedd:
22. szerd<1:
23. esutortiik:
24. pentek:
25. szombat:
26. vasarnap:
27. hetfa:
29. szerda:
30. esutortok:
31. pentek:

2015. julius

rOLIUSI UNNEPEK
Sarl6s Boldogasszony
Szent Tamas apostol
Portugaliai Szent El'zsebet
Evkozi 14.vasarnap
Goretti Szent Maria szuz es vertar.u
Zhao Rong Szent Agoston aIdoz6pap vert~nu
Szent Benedek apM, Eur6pa fOvedaszentje
Evkozi 15. vasarnap
Szent Henrik
Lellisi Szent Kamill aldoz6pap
Szent Bonaventura piispok es egyhaztanit6
Karmel-hegyi Boldogasszony ,
Szent Zoerard-Andras es Benedek reme\(~k

~zent Hedvig kin\lyno
Evkozi 16.vasarnap
Szent Apollinaris piispok. vertanu
Brindisi Szent Larine aIdoz6pap, egyhaztanit6
Szent Maria Magdolna
Szent Brigitta szerzetesno. Eur6pa tarsvedoszentje
Arpad-hazi Szent Kinga szuz es szerzetesno
~zent Jakab apostol
Evkozi 17.vasarnap
Szent Charbel Makhlollf aldoz6pap
Szent iI'IArta .
Aranyszal'u (KrizoI6g) Szent Peter plispiik
Loyolai Szent Ignac aldoz6pap

1. Oltozz rendesen es illendoen! A s7.,entmiseben maga az Is
ten jon el kozenk. Ezert haesak teheted, melto, vasarnapi oltozek
ben jelenj meg a l11isen. Nakent ne mlltatkozz templomban rovid
szoknyaban, testhez tapado nadragban, fedetlen vallallkeblekkel.
Ferfiak kerUljek a nevetseges szinu/szabasu rovidnadragok, tapa·
d6s izomp616k hasznalatat a szentmisen. Me~esre, horgaszni toke
letesen megfelel, de templomba nem. Kulonosen iigyeljiink erre a
templomi kornyezetben!

2. Ferfikent templomba lepve vedd Ie a sapk<it, kalapot! Ez
tarsadalmi slObs, de a templomban is iigyelnunk kell d, a tiszle
letadas jelekent.

3. A templomba bdepve es ollnan kilepve hajts terdet a ta
bernakulum fele! A Il'rdhajl<baJ ,11- Oltariszentsegben jelen leva
Krisztllst, a mindensi'g kiral)'at kiiszontjuk. Ne pukedli legyen, ha
nem a hodolat es imadas gesztllsa, amelyben az egyik terd a foldet
erinti. Aki fizikailag nel11 tud felterdre ereszkedni, tiszteletteljes fa
hajtassal koszontheti Jewst.

4. Erkezeskor es tavozaskor szenteltvizzel vess keresztet! E
mozdlllat hitvallas. kereszlsegiinkre emlekeztet. mely altaI Krisztlls
Egyhazanak tagjai lettiink. Halaadassal gondolhatsz erre. amikor
keresztd vetsz.

5. Ne egycl cs ne igyal a templomban! Kivetelt jelenthet, ha a
pap vagy egy korllstag diszkreten vizet iszik. Beteg vagy eseesemo
is kaphat inni. Rag6g11mit se dgj! Templomban udvariatlansag,es
nem segiti az imadsagos elmelyulest.

6. RendszereseIi elkesni, sat rendszeresen a mise masodik fe
Ichen erkezni 6rilisi iIletlenseg. Legalabb nehany pereee! a mise
kezdete elolt erkezz. Imadsaggal dhangol6dva jobban e16tudsz

Ujsagllnk uj webhelye: www.warosunkujsag.hu .
Az endradi plebania uj webhelye: www.endrodiplebania.hu
A gyomai plebania tlj webhelye: www.gyomaipleballia.hu

A hunyai plebania uj webhelye: www.hunyaiplebania.hu

keszulni a szentmisere. Ha nt'1l1 tudsz idaben odaerni, hMul keress
helyet, hogy ne zavard a tobbiekct.

7. A katolikus templomokban nines "saj<it hely"!!! Az ortodox
keresztenyeknel igen, ok ugyanis nagy penzekert megvasaroljak a
templomi lilohelyeiket. NaIunk ilyen nines! Teh<\t azzal felkelteni
valakit, hogy "ez az en helyem", oreatlansag a templomban. A fel
sz6litott illeto pedig ilyen esetben maradjon nyugodtan a helyen.
Ha apad szelen ulsz Ie, udvariatlansag elvarni az utanad erkezaktal,
hogy atmasszanak rajtad az ulahelyert. Ilyenkor keszsegesen htl
zodj a SOl' kozepe fele. hogy leiilhessenek. Meg jobb, ha mal' erke
zeskor nem a pad szelen, hanem kozepen iilsz Ie, hogy l1lasok is
elferjenek. Ha pedig tele a templom, alapveto udvariassag a nok,
idasebbek szal1lara atadni az ulahelyet.

8. Szentmise kozben legyen kikapesolva a mobiltelefonod!
Ha rendkivuli sziikseghelyzetben megis hasznalnod kell, diszkre
ten menj ki a templombol.

9. A templomban orizd a csendel, lle beszelgess! A mise e!alti
es utani peraL nem tarsalkodasra, hanem imadsagra szolgalnak.
Ha valamit ft'ltetlcniil mondanod. kell. halkan es roviden tedd. A
felhangos beszelgetes zavarja az il1ladkoz6kat.

10. Kisgyerekkel a pad szelen vagy hatul iilj Ie. Ha zajong, mi
hamarabb menj hatra vele. Nem sz(~g)'en, ha esititod vagy kiviszed
a templomb61; l'osszabb, ha zavarja 3 miset.

II. Mise alatt ne olvass templomi ujsagot, imakonyvet! Hogy
esne neked, ha valaki vendegsegbe jonne hozzad, es ahelyett, hogy
veled beszelgetne, nekiallna olvasnil' Isten hazaban te vagy a ven
deg es teged var a Hazigazda!

12. Ha tiszla enekhangot kaptal IstentoI, enekelj a szentmi
sen! Aki enekel, ketszeresen imadkozik, es aktivan hozzajarul, hogy
a szertartas meg szebb legyen. A t(t1 hangos vagy nem tiszta cnekles
vislOnt zavar6 a tobbiek szamara, ezert kerulenda. Ha
pedig tudod, hogy falsul enekelsz, vagy hogy nines halla-~
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SZENT IiRISZTINA
iinnepe: jUlius 24.
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de a vertantisagrol is. Krisz
tina buzgosagaban osszetot1:e
az osszes balvanyszobrot. Po
gany a1:Y.ja, Urban ezel:t meg
korbacsoltatta es bot1:onbe
vetette. Allhatatossagat sem 0
sem hivatali utoda nem tudta
megingatni a keresztelly hit
ben.

Vegiil, 12 eves lwrabal1
karddal es }andzsakkal at
sztirva nyet1:e el a vertanusa
got 300 koriil.

rende1ve melle. Koriilvette le
anyat arany es eziist balvany
szobrokkal es megparancsol
ta, hogy mindennap mutasson
be elottiil{ aldozatot. Szepse
ge miatt sok keroje akadt, de
az atya senltinek sem adta ot,
hanem a pogany balvanyok
szolgalatara akarta rendelni.
A leany, ablaltan ltinezve so
kat gondolkozott az igaz Isten
fe161. Egy angyal, megjelenven
neki, kioktatta az igaz hitr61,

. ,
eke

Krisztina Tuusbol SZ8Xma
zott.

Sziilei nemes embereh:, de
pogal1yok voltak Leanygyer
mekiilmek a Krisztina nevet
adtak nem pogany okoskoda
suk alapjan, hanem Isten el
rendeleseb61. Amikor 11 eves
lett, rendkiviili szepseggel
n::ndelkezett. AtY.ia meg akar
ta 6vni minden karos befolyas
t61 es azet1: kiilon lakreszben
tartotta, a legjobb szolgalokat
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sod, keri.i1d az eneklest.

A bekekoszontesnel a kezfogas esak a ket, kozvetleniil
melletted, elotted es mogotted iilokre terjedjen ki. Ne fogj
kezet nyole-tiz emberrel, s phlP~ ne integess a tavolabb ulok
nek! Kezfogaskor nezz a masik ~mber szemebe, mikozben ke
zet fogsz vele! Udvariatlan, sat banto, ha kezfogas kozben mar
azt nezed, ki lesz a kovetkeza. Szivbal mondd: "Beke veled!"
A szentaldozas e16tti pereekben zavaro, ha valaki az egesz sorral

kezet akar fogni, vagy plane, ha vandorutra indul a padtombok ko
zott.

Amikor aldozni mesz, ne iidvozold sorra az ismeroseidet!
Nem a tarsaslet, hanem a belso osszeszedettseg pillanatai ezek: a
vegtelen Istennel keszi.i1sz tal,ilkoZlll. Krisztus Testet a pap elatt
vedd magadhoz, majd zarr, mO%llulatlan szajjal terj vissza a helyed
re, A szentostyar nem illik szetr,igni.

SzentaJdozas. Lehetaleg nyelvre aldozzunk, ez az Oltariszent
seg fogadasanak legmelt6bb m6dja. De aki mindenkepp ragaszko
dik a kezbealdozashoz, szabalyosan tegye: ket tenyeret egymasra
helyezze, ugy, hogy a bal tenyer legyen feliil, a jobb alu!. A bal te
nyerbe helyezett szentostyat a jobb kezi.inkkel fogjuk meg, es meg a
pap elatt vegyuk magl1nkhoz! Ne vigyuk ela szentostyar a helyi.ink
re, es ne lltkbzben a padunk fete cildozzunk meg, hanem a pap elatt.

A szentaIdozasnal senkinek sines elsobbsege! A szentmiset
s2Olgaltat6 szemelyt vagy esaladot sem kell e16re engedni. A lat
vanyos megallas, elareengedes eredmenyezi soks2Or, hogy a miset
mondato szemety ald<or is megaldozik, ha nem akart. lIyet ne esi
naljunk.

15. Csak a zaro enek elhangzasa utan indulj kifele a temp
lombo!! ElOfordl1lhat, hogy sietned kell, a20nban a pap es ,1Z asz
szisztencia kivonuhisat ilyenkor is illik megvarni, Leheti)Jeg I11c'gis

_ a zaro enek vegen indulj a kijarat fele, megpedig csondben h,':;\ ne
zavard a tovabb imadkoz6kat. Az ismerosokket a templolllon ki\'lil
i.idvozolhetitek egymast.

Ornapja Endrodon

OrnapjCl G,I'Ollllll1
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www.gyomaendrod.hu

Pedag6gusn piijnneps~g

Gyomaendrod varos Onkormanyza
ta es a KLiK Gyomaendrodi Tankerulete .
kozosen szervezett unnepsegen koszon
totte a varos pedag6gusait. APed(;lg6gus
nap alkalmab61 Toldi Balazs polgarmester
viraggal es emleklappal koszontotte a
gyomaendrodi gyermekek es fiatalok ne
veleseben resztvevo intezmenyek kepvi
seloit.

Atadta a Gyomaendrod Neveles
iigyeert kituntet~stK:ereki Iren tanit6no
nek, a Kis Balint Altalanos iskola pedag6
gusanak. KoszontOtte a tobb evtizeddel
ezel6tt diplomat szerzett, jubilal6 peda
g6gusokat is: 6v6noket, tanit6kat, tana
rokat.

Kepenyes Andras tankeruleti igazgat6
a nevelesi evben kival6 munkat vegzett
pedag6gusoknak adott at okleveleket. A
pedag6gusoknak musorral kedveskedtek
6vodasok es iskolasok is.

Elismeresben reszesUletek:
65 eves vas diplomat kapott Fekete

Laszl6ne Ragyanszki Judit 6v6no, 6vodai
szakfel,ugyelo, Balog Balintne Kondacs
Etelka tanar.

60 eves gyemant diplomat kapott
Bacsa Boldizsarne Harnos Iren tanit6no,
Puskas Zoltanne Cserep Alice 6v6no,
Hornok Ernone Nemeth Piroska tanft6no,
Giricz Vendel tanft6, altalanos iskolai
igazgat6, Szab6 Istvanne Horvath Piros
ka 6v6no, Lazar Sandorne Timar Mar
git 6v6no, Babelne Szelei Eszter tanft6,
Wagner J6zsefne Urban Julianna 6v6no,
Szab6 Incene 6v6no, Kovacs Gabor tanar,
iskolaigazgat6.

50 eves arany diplomat kapott Ba
tori Gyulane Kardos Ilona tortenelem
testneveles szakos tanar,

Gyomaendrod Varos NevelesUgyeert
elismero oklevelben reszesult Kereki Iren
tanit6 - a Gyomaendrodi Kis Balint Altala
nos Iskola pedag6gusa.

1(lebelsberg Intezmenyfenntart6 Koz
pont elismero okleveleben reszesultek.
Gyomaendrodi Kis Balint Altalanos Is
kolab61: Fekecs Eva matematika-fizika
szakos tanar, Uhrin Attilane testneveles
foldrajz-hon-es nepismeret szakos tanar,
Barath Ella tanit6, Hornokne Lapatinszki
Gizella tanit6, Kovacsne Bacsi Ilona tanft6.
R6zsahegy! Kalman Altalanos Iskola es Kol
legiumb61: Takacsne Rojik Gizella tanit6,
Gellai J6zsef tanft6, Nagy IIdik6 tanar,
Kocsjs-Pes6 Irma tanar,. Molnar Tunde
tanar, Vaszk6ne Dinya Erzsebet tanar.
Kallai Ferenc Alapfoku Muveszeti Isko
lab61: Kovacs Sandor neptanc-tanar, 80r
bely Mikl6s szaxofontanar.

A Selyem uti Ovoda vezetoj6nek fel
terjesztesere Giricz Klara 6vodapedag6
gus, gy6gytestnevelo kapott elismero
oklevelet.

Nyugodjek beke
ben!

Dr. Varju Laszl6

kor mar sajnos nem volt Enci, maganval
lalkozasban pr6balta folytatni a megkez
dett utat. Ekozben megmaradt egyszerG
kozvetlen, baratsagos, segitokesz ember
nek. 19azi llriember volt. Ort hagyott maga
ULAn.

pentek 8-12, 13-18.
szombat 8-18.
vasarnap 9-12

Varjuk

Osz/6csne Kat;

Gyomaendrad, Fa Lit 56/1 5Z.

j.H:ekos kedvu fogadoinkat
nyitvatarhls:
hetfo, kedd 8-12, 13-17.
szerda 8-12, 13-18.
csutortok 8-12, 13-17.

Elment az utols6 mohikan. J110ius
7-en v~ls~irnap 85 eves koraban visszaadta
foldi eJt'let Teremtojenek. Laci bacsi koz
tiszteletnck orvendett varosunkban mint
a Corvo Bianco tulajdonosa, a Gyoma
endrodi Onkentes Tiizolt6 Egyeslilet volt
elnoke, minden nemes ligy tamogat6ja.
Az utols6 napokig aktiv volt, tobbszor
talalkoztam vele a yarOS kulonbozo pont
jan. Hianyozni fog mosolyg6s lidvozlese,
baratsaga. Meg reszt vett a Sajt- es T1lr6
fesztivalon majusban, de mar az oregszo
loi Bogracsnapi rendezvenyen junius 6-an
csak Ielekben volt veliink. Masnap reggel
elhunyt. Pedig az altala is tamogatott ko
zosseg, a Keresztenydemokrata Neppart
Mennyei izek Csapata masodik dijat szer
zett a fozoversenyen. Mi igy bllCsllztunk
tole, bar akkor meg nem tudtuk, hogy bu
csuzunk...

GYOMAENDRODI KRONlI<A - Civil sarok
Dinya LaszlO

... avagy szubjelctiv gondolatok egy temetes allcalmaval

Ez az a korosztaly, al11elyik ujjaepitette
az orszagot a II. Vilaghaboru utan, atelte
a szemelyi kultuszt, 1956 viharat es az azt
koveto nehez eveket. Mindig lljrakezdtek,
ha kellett... s mindig volt extra era, ha kel
lett. Faradhatatlanul kLizdottek kornye
zetlik jobbitasaert, al11lg birtak, igy adtak
peldat a kovetlzezo generaci6nak.

Temetesen sokan ler6tto.k tiszteletu
ket. Laci bacsi messzirol indult s messzi
re jutott, mint megannyian az endrodiek,
gyomaiak kozlil, mikozben megfordult
Eur6pa szarnos nagy varosaban, Sosem
felejtette el, honnan indult. Eur6pai volt
ebben a lehetosegeitol elmaradott kisva
rosban.

Laci bacsi soldig az Enci csapatat ero- / ·1' te'se' C I G' b I'b' .erne n zan <. a or p e anos ur
sitette, a nemet piaci terjeszkedes, az ottani . szepen blks11ZOtt ·tole. Mikozben szavait
sikerek, reszben az 6 erdeme is. Majd ami/

hallgattal11 a blICSUZ-
tatas alatt, ana gon
doltam, hogy nagy
banitjaval, Fekecs
Vencel nagybatyam
mal - aki sajnos egy
evvel megelozte at
- mar mosolyogva
integetnek fentrol Ie
r,lnk, ahogy ezt tet
tek detlikben is.
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Immar hagyomanynak mondhat6, hogy 200S-t61 Ipinden ev
ben megrendezzi.ik a Falunapot.

Emlekszem, 2007-ben nem tartottunk, mert anyagi lehetose
gi.ink nem tette lehetove azt, hogy Falunapot tartsunk. Iylarpedig
a Falunap arr61 sz61, hogy ilyenkor a falu apraja nagyja, j61 erezze
magat~ es mindenki megtalalja az eppen kedvere val6 programot.
Mindezt kaltsegterites mentesen.

Szent Pal apostol azt mondta: "N~ azt keressetek, ami szethuz
es megoszt bel1neteket, hanem azt, ami osszekot". Ami kis fa
lunk is igy gondolkodik. Akkor lehetunk elegedettek, ha nemcsak
j6 szomszedai vagyunk egymasnak, hanem egy kazasseget alko
tunk.

Ene az asszetartasra bi.iszkenek kelllenni.ink es meg kell oriz
nunk. Ezert erdemes es szi.ikseges tennunk a tagabb ertelemben
vett kazassegunkert, a telepi.ilesi.inkert.

A boldogsagunk kulcsa a sajat kezi.inkben van, gondolatainkban
es tetteinkben gyakerezik. Mindenkinek hozza kell tennie valamit
kepessegei es tudasa szerint az egyeni es kazas boldogulasunkhoz.
Es llgy erzem, mindenki hozza is teszi a magaet nem csekely mer
te!(ben. Itt szeretnek kaszanetet mondani tamogat6inknak, cegek
nek es egyel1i vallalkoz6knak, csaladoknale, polgaroreinknek a ta
mogatasukert, azert a nagyvonalu segitsegnylijtasert, amely nelku]
nem tudnanak ilyen szinvonalon megval6sulni falunapi rendezve
nyeink. Wgul, de nem utols6 sorban a Kepviselo-testi.ilet tagjainak,
akik mint oly sokszor, ezen a napon is szolgalatot teljesitettek.

Mindannyi6juknak kaszanam, hogy a maximumot hoztak ki
magukb61. "Csak az tudja, hogy meddig mentiink, aId azt latta,
hogy honnan il1dultunk el" - irta l6kai M6r.

Azt gondolom, a lakossag tudja, honnan indultunk el. Azt is
tudjak, meddig menti.ink. De meg messzire kell jutnunk egylitt,
karaltve, egymast segitve, hogy megval6sithassuk, amit ceIul t(lZ
tunk lei magunk ele. Kozosseget csak kozosseg altallehet fejleszte
ni, ha asszetartoznak azok, akik egyuve va16k. Hiszem, hogy Hu
nyanak van jovoje.

Ezen a napon adjuk at a "Hunya Kozsegert " kitunteto cfmet.
Ebben az evben a EO - TI ZRT. kapta kozossegmegtart6 kepessege
ert es a telepi.iles fej16deset elosegito munkajaert. Koszonji.ik, hogy
telepiilesunkon vannak es jelentos Iparuzesi Ad6jukkal hozzajarul
nak telepi.ilesunk fej16desehez.

Remelem, mindenki j61 erezte magat a Falunapon, es megtaIal
ta a neki tetszo programot.

Petenyi Szilardne polgarmester

'~'~~----__I

BO-Ti ZRT kitiintetese
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i1t Gellert Katolikus Altaiarms Iskola,
GUMr'iazium es l{olh~gium harei

Gimnaziumi egyseg

legjobbjaink

Ismet eltelt egy ev. Iskolank tanevzar6 unnepsegere 2015. junius
14-en vasarnap kerult sor az endr6di Szent Imre Katolikus Templom
ban, ahol unnepelyes Te Deum misen bucsuztunk az idei tanevt61.,
Masnap, az utols6 tanftasi napon kerultek atadasra a legjobbaknak
jar6 elismeresek. Ebben a tanevben az als6bb evfolyamok tanul6i
kozul Kruchi6 Adrienn 9. A es Gyuricza Beata 12. A osztalyos tanu
16k erdemeltek ki a Gyomaendr6d Varos Polgarmesteri Hivatala altai
adomanyozott"J6 tanul6, j6 sportol6" cfmet.

Iskolank nevel6testUiete az alabbi kateg6riakban jutalmazta ta-
nul6inkat:

I<ieme/kedo tanu/manyi munkaert neve/otestii/eti dicseret:
Gera Ilona, Illes Veronika, Putnoki Reka 10. A osztalyos tanul6k
I<ieme/kedo kozossegi munkaert neve/otesti.ileti dicseret:
Lancaster James Lucas, Finta Aletta Maria, Burai Eva, Botos Pong

rac 9. A osztalyos tanul6k
Gyuricza Zs6fia, I<ecse Hermina, Marjai Boglarka 9. B osztalyos

tanul6k
Csordas Aliz, Hunya Reka, Kovacs Krisztian, Lakatos N6ra, Papp

Nikolett, Szatmari Fanni, Uhrin Barbara 10. A osztalyos tanu
16k

Gonda Imola Boglarka, Tamas Rebeka, Ungvolgyi Peter, Vari Edi-
na 11. B osztalyos tanul6k .

Sipos Fanni, Keri Mikl6s, Gy6rfi Anett, Galambos Akos, Fekecs
Gergely 12. A osztalyos tanul6k

I<ieme/kedo sportteVl?kenysegert neve/otesti.ileti dicseret:
Barath Kitti es Valuska Tamas 10. A osztalyos tanul6k
Czegledi Laura Sara 11. B osztalyos tanulq
Gonczfalvi Balazs es Putnoki Tamas 12. A osztalyos tanul6k
l<ieme/ked6 tanu/manyi es kozossegi munkaert neve/6testii/eti di-

cseret:
Szuj6 R6bert 9. A osztalyos tanul6
Deli Csenge es Szonda Lili 10. A osztalyos tanul6k
Uhrin Agnes es Uhrin Sara 12. A osztalyos tanul6k
I<ieme/kedo tanu/manyi munkaert es sporttevekenysegert neve/o-;

testii/eti dicseret:
Kruchi6 Adrienn es Tari Edit 9. A osztalyos tanul6k
Froly6 Karolina 10. A osztillyos tanul6
Csap6 Peter 12. A osztalyos tanul6
l<ieme/ked6 tal)u/manyi, kozossegi munk6ert es sporttevekenyse-

gert neve/olestii/eti dicseret:
Gyuricza Beata es Virag Andrea 12. A osztalyos tanul6k
Pe/damutato temp/omi szolga/atert elismeres:
Meszaros Gabor 9. A osztalyostanul6
Ungvolgyi Peter 11. B osztalyos tanul6

Jelenleg is folynak intezmenyunkben az erettsegi vizsgak, ta
nul6ink a majusban megkezdett frasbelik utan most sz6ban adnak
szamot a megszerzett tudasukr61. A 13. A osztaly tanul6i mar "meg
ertek'; a vizsgabizottsag Czibulka Alex Gyorgy es Kun Zsigmond ta
nul6kat az erettsegi vizsgan elert kiWno eredmenyuk alapjan altala
nos dicseretben reszesitette.

Gratulalunk tanul6inknak a tanevben nyujtott eredmenyes
munkahoz!
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Vitezi Rend gyomai es endr6di emlekei

Tisztelt Olvas6!
A gyomai es endr6di vitezek

emlekere a T6rtenelmi Vitezi
Rend Sekes megyei szekkapi
tanysaganak es a szent Gy6rgy
lovagrend Sekes megyei
Prioratusanak gyomaendr6di
tagjai egy emlekmu felailltasat
kezdemenyeztek varosunkban.
Az emlekmu a Polgarmesteri
Hivatal melletti parkban kerOI
felallrtasra 2015. augusztus 20
an. A nemes kezdemenyezes
kapesan vitez Kiss Sandor ku
tatast kezdett es tabb mint fel
szaz vitezi kitUnteti3sben resze
sOlt gyomai-endr6di haborus
h6s nevet sikerOlt felkutatnia.

A vitezi rend megalakulasa
Horthy Mikl6s kormanyz6hoz
fUz6dik. A nemzetgyUles 1920. mareius 1-jen Horthy Mik
16st kormanyz6va valasztotta. Kormanyz6i kinevezeset es
jogk6ret az 1920. evi I. tarveny szabalyozta, amely a kiraly
sag intezmenyet erintetlenOI hagyta. 1920 augusztusaban
jelent meg a 6650/1920 M. E. sz. rendelet, amely kOlanle
ges jogi min6sitesu ingatlanok, un. vitezi telkek adomanyo
zasat rendelte el a magyar allam vedelmeben kiWlit fedd
hetetlen ferfiak reszere, a haza el nem mul6 halaja jeleOI.
A Vitezi Rend a Minisztereln6kseg hatask6rebe tartozott,
f6kapitanya fennallasa alatt a kormanyz6 volt, es 6 volt az
Orszagos Vitezi Szel< elnake is. Az Orszagos Vitezi Szek
tagjai az allamf6n mint f6kapitanyon kivul az erintett minisz
teriumok (honvedelmi, belUgy-, f6ldmuvelesOgyi- es igaz
sagOgyi) egy-egy kepvisel6je, a Magyar F6/dhitelintezetek
Orszagos SZ6vetsegenek Ogyvezet6 igazgat6ja, valamint a
nyole tarzskapitany voltak. A felvetel szabalyai szerint vitez
lehetett minden magyar allampolgar, aki a magyar allam ve
delmeben (a vilaghaboruban) kiWnt, es a forradalmak ide
jen is huseges maradt a hazahoz. Ezen tUlmen6en erk61esi
feddhetetlenseget is elvartak a jelentkez6kt61. Reszletesen
szabalyoztak azt is, hogy milyen kitUntetesekkel kellett ren
delkezniOk a kervenyez6knek, kOlanvalasztva a tiszteket es
a legenysegi allomanyuakat. A Vitezi Rend szervezetenek
leirasat, a jogokat es kbtelessegeket mindenre kiterjed6 ala
possaggal a Vitezi Rend Kis Kateja tartalmazta. A felvetelert
folyamod6kat, ha megfeleltek a felteteleknek, Onnepelyes
keretek kazatt, esklJt8teI utan vettek fel a rendbe. A habo
ruban has; halalt haltak is kaphattak vitezi eimet es telket,
ha felvetelOket valamelyik hozzatartoz6 kezdemenyezte. A
kerelmez6k voltak a jogszerz6k, az eisoszUl6ttek viszont
varomanyoskent brbk61hettek a telket es a ermet. (Forras:
Magyar Nemzeti Leveltar Arehivum, Szlovikne Serenyi Mar
ta: A Vitezi Rend)

Gyoma es Endrod avatott vitezei.

nev lakhely avatas eve sorolasi
szAma

ArvrJi Imre Endrorf 1~25 357~
Bal;'Jzs P;'JI Gvoma 1926 5297
Banfi Antal Endrorl 1~2q 8334
Baranyai Istvan EDdrod 1193f)
Biro Endre .' Gyoma 11928 6689
Biro Kovacs Laszlo Flldrnrl 1q40 66Rq/1
~ap6 Albert GI'OlnrJ 1q38 ,630<::1

Dani Laios Gvoma 11 42 U?
DrJni Lal()e: ~\J()mrJ 11 4~ )~12/1

1esrJknili Gvornv ,I=r:liirorl 1 2Q 110
Gaallnn:k GVomR 1 26 12
GrJrrJi ~Anrl()r G\/lmrJ 1 l?~ 2 68
~vori LA.C:716 ~\/I ImrJ 11 l?t; 3 ;46
GiJimAsi Janos Ene rod 1 24 2019
Gi/llri~za Mat\lAe: :nl In"1 11 96 6
Gilllri~za Matl/Ae: :nr rOI 1 19 ;/1
H;JrmrJti IH()rnok\ Ic:t\lAn 11 19
H~Hmati I'mre /Istvan nr rn, 1 19 )/1
Dr HrJviar G\lIlla G\I()mrJ 1 2 1
Jakni ImrA J::nrlrnrl 1? 13
.1/111o.c:.ln7c:ef G~ 1 '')7 15
Jill10S J6zsef Gvoma 1 41 5/1
KrJ trmrJ ~Andor (KlimA\ IFnrlrod 1920 7 76
KatonrJ LA e:z16 Enrlrorl 767 11
Kocsis Janos Gvoma 1 26 l:::l
Ko~e:is ~tlndor G\/()mrJ 1 l~ II
KolomnAr Jtlnoc: J::nrlrnrl 11 I? 4
Kolomnflr Laios En;:rr:M 11 4 4 /1
Komor6czi L~i()e: Endrod 1 2 36
IKov:k c: .lnzsef/Mihal\l G\I"mrJ 1 l~ 1141 ?
Lflszltl i Bfllint I=ru iKd 11 2 287
LAvArr ' ImrA I'=ne rorl 11 02 1 4~t;

LeVAn e G\lormilHrJn\lecz\ Enl rnd 11 2 nOOO
Madaras Gvula ~\lrlmrJ 1 4 3544?
II\AArnrJ\I .16zsef 1
MolnAr PAl G\I()mrJ 11 ~R2

N::lnv·Janos GiJ()mrJ 1 1854
N8nv Janos GvomrJ 1 4/1
Nadi Irlv"ri ~"'nrl()r G\jom::l- 1 1
Olah Imre Gi/omrJ 1 IR
Olflh /;'Jnns r,\J()ma 11 27 2
Oltlh Itlnns GVrlmH" 11 41 32/1
IPAiAr r:;\lulrJ IPrie:kin \ r:;\/()mrJ 11 I? 04~

SZRh7 Imre GiJ()ma 1 2 1
Szakalos GernAlv Erlrfri'\rl IT I? 20
Tanrli LAe:zI6 ~\I()mrJ 1 2 4 IRR
TArAnVe\l Gvornv G\/oma 1 22 37
Tfmflr Istvan Endrod 1 34 18777
TfmAr IAnos Il=nrfrOrl 1934 1880~ . !

Tfm:!lr Peter IFnrlrnrl 1938 IRRO1/1
Tfmar Laios Enrlrod 1Q3R
Tfmar Zs Anrlras Endrod 1~39 10112
T0th Ie:tvan Gvoma I 303Q
Tnth Ie:tvan G\J()ma I In30S
Varna Kalman GVrlmR 1927 1794
VarNrJ KAlmtln r.::voma 1Q:3i'\ 1794/1
VAr Inze:ef (WrJr1ner\ ~\/omrJ 1Q24 1RRR
V;'Jr lozseflW~ \lomrJ 1Q37 1888/1

Felhivas!
A Tortenelmi Vitezi Rend es a Szent G)'orgy Lovagrend

Bekes megyei szekkapitanysagnak tagjai a g)'omaendrodi on
kormanyzat hozza}arulasaval emlekmuvet kivim allitani az
elso vilaghaboruban harcolt gyomai es endr6di vitezek emle
kere. Az emlekmuvet v. I. Hiredi Gabor a Vitezi rend szekka
pitanya es a Lovagrend megyei Priorja kesziti eJ. Kiss Sandor
kigyiijtotte azoknak a vitezi dmet kapott szemelyeknek a ne
veit, akik vagy gyomai vagy endrodi szuletesuek, vagy, itteni
lakosok voltak. Kiss Sandor keri a hozzatartoz6kat, rokonokat,
vagy mindazokat, akik 1938-utan kaptak vitezi dmet, esetleg
ezen a kozzetett listan nem szerepelnek, awk jelentkezzenek
telefonon 0630/207-3598 szamon, vag)' a kovctkez6 e-mail d
men: kiss.sandor738@upcmai1.hu. Az em lekJl'lu elkeszitesehez a
gyomaendrodi lakossag anyagi tamogatasat is keri a Tortenelmi
VMzi Rend. .

A tamogatasukat az Endr6d es Videke Takarekszovetkezet
53200125-35244136 szamlaszamra sziveskedjenek befizetni.
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"EmlE~kezzunk regiekrUl, regmu~t id5krrUl"
1717~2017

Gyoma kozseg ujratelepii!esenek 300-ik evfordul6jara I.

Eme nevezetes evfordu/6 koze/ed
ven veszem a batorsagot esszeretnem
fe/hf'tlni figye/met immar harom evsza
zados te/epDlesen e/6 ut6doknak, en
nek me/t6 megOnnep/esere.

Ez alkalomb61 az eddig ismert hely
torteneti kr6nikakat felsorolva, a torok
h6doltsag utani ugynevezett "felszaba
dtt6 harcokban", a majd az azt koveto
II. Rak6czi Ferenc vezerl6 fejedelem
altai inditott szabadsagharc idejen e
videkre is ratoro osztrak szolgalatban
lev6 "vadrac-dulas"-ok utan elpusz
tult Gyoma kozseg ujratelepOlesenek
id6pontjait kiemelve, kOIonboz6 forra
sokb61 es csaladi hagyomanyokb61 az
"alapit6 csaladneveket" felsorolva sze
retnek hozzajarulni egy esetleges "em
lekkonyv" vagy "tanulmanykotet" kiada
sahoz.

A "helytorteneti kr6nikak" egy resze
nel< jellemz6je, hogy kozos forrasuk a
Davidhazi Bekes Samuel, Gyomanak
1818-1862 kozott itt szolgalt reformatus
predikatora altai megirt kr6nikaja. Am
mindegyikhez szamos uj adat, "egyeni
iz" kapcsol6dik es szfnesfti a korabeli
allapotokat.

Az evfordul6 alkalmab61 talan illen
d6 lenne kiadni fent emlftett "Davidhazi
kr6nfkat" teljes terjedelmeben egy be
vezet6 tanulmannyal, kiegeszit6 jegy
zetekkel. Eredeti kezirat a gyomai ref.
egyhaz irattaraban talalhat6. Igy tettek
a fOzesgyarmatiak a maguk "Gacsari
kr6nikajaval" 2014-ben (ezt a kr6ni
kat szinten egy helybeli ref. predikator
irta; Gacsari Samuel). Kiadhat6 len
ne "Gyoma Helysege Urbariuma Anno
1774." szamos adattal, alapft6 "atyak"
neveivel. Ezt 'az eredeti iratot nehai
Fekete Sandor volt kozsegi hivatalnok
6rizte, miutan 1944-ben megmentette
az elvakult pusztftast61 es hazavitte.
Edesapam, nehai Dr. Cs. Szab6 Albert
allatorvos es j6magam 1960-as evek
masotlik feleben lemasoltuk - ezt ma
gam 6rzom -, de ez hianyos, mivel a 40
oldal orszagosan egyseges hivatalos
nyomtatottreszt nem masoltuk Ie, csak
a Gyomara vonatkoz6 kezzel irott lap
szeli jegyzeteket. Fekete Sandor halala
utan ozvegye atadta a kozseg akkori
tanacselnokenek tovabbi meg6rzesre.
Edesapam eredmenytelenOI nyomozott
utana. .

A gyomai ref. egyhaz legregibb
anyakonyvenek els6 oldalan a kovet
kez6 olvashat6: "Ezen foldnek az ellen
seg tudniillik Torok s iatar altai lett el
pusztittatasa miatt lakosi elszelyedven

ismet 'I<ezdettek megOlni ezen lak6
helyet 1717 ik esztend6be Mind Szent
havanak 8-ik napjan" (Mindszent hava
okt6ber h6nap). Az I. kotet Presbiteri
Olesek jegyz6konyve hats6 lapjain kez
dett el egy fogalmazvanyt Davidhazi
Samuel ahol igy frt: ,,1717-ik ev Szent
Mihaly napja el6tt ket hettel Kiserr61
j6ven Nagy Istvan ut6dai a mai Csath
Nagyok, Balogh Istvan, Makcsali Ist
van (ki innet Czegledre szarmazott s
ut6dai mai is ott vagynak), es Bir6 Ja
nos e harom maradeki most is Gyoman
laknak." Kiser a mai Jaszkiser - innen
a reformatus csaladokat az egri ersek
elOldozte -, Makcsaliak maradtak Gyo
man is, Szent Mihaly napja szeptember
29. Tehat ezen dokumentumok alapjan
- melyeket Davidhazi 1834-ben frt Ie
helybeliek elmondasa utan - hivatkoz
hatunk 300 eves evfordul6nkra. Ehhez
csatlakozik meg; .

Szilagyi Gaborne szOI.: SOto Terezia
altai frott kr6nika; "Gyomanak eloszor
a meg Olesenek ideje v61t az 1717 dik
esztend6. Amelyben bejottek egyneha
nyan ide Kik meg telepedtek November
8-ik napjan ahol most a Revlaposon
van az 6rhaz. Es tavasszal jottek err61
a Korozson." Figyelembe veend6, hogy
ekkor nem volt atvagva a Korozs, az
,,6rhaz" - 1909-ben mikor ez ir6dott 
Nagy-Nemedi Gabor gat6r 6rhaza, a
Revlapos pedig a mai Liget, Liget fOr
do, Tisztviselo telep, Kolcsey utca, stb.,
valamint a fOrd6 megetti utcak. Hajdan
itt volt a Kozsegi Gazdasagi Iskola, Bi
kahaz, stb.

Szilagyi Istvan 1836-ban frott kr6
nikaja is 1717. november 8-ra teszi az
ujra megOlest. Barna Daniel 1867-ben
frott sorai meg 'szivesitik; "Gyoma va
ros kezd6dott 1705 evben a raczok el
pusztftottak, es lakosai szetszeledtek,
fgy volt Gyoma 15 esztendeig, ekkor
legels6 lakosa volt Bfr6 Janos es tobb
nemzetseg."

Tovabbi kr6nikak - fgy a K. Nagy
Andras es Kiss Istvan-fele is e korOI az
idopontok korOI emlekeznek meg. Hal
lomasb61 es nehany sz6rvany adat¢>61
ismert meg, hogy volt a Bir6 nemzet
segnek is terjedelmes kr6nikaja.

Szamos csaladi eredet legendat
jegyeztem fel arr61, hogy melyik nem
zetseg honnan szarmazott ide Gyom
ara. Sajnos legtobbje pontos id6pontot
nem 6rzott meg. Ezeknek mindegyike
8rtekes adatokat hagyott hatra. A ref.
egyhaz 1741-tol meglevo anyakonyvei
- sajnos 1760-1780 kozott hianyosan
- alapos kutatasa utan e csaladi ada-

tok megbfzhat6an' azonosfthat6k. Az
ugynevezett foldrajzi eredetU nevek s
ragadvanynevek is tampontot nyujtanak
az eredetre vonatkoz6an. Kevesen tud
jak talan, hogy a csaladnevek vegleges
valtozata a 19. sz. masodik feleben is
"alakult", alland6sult. fgy lett a Csokmei
Nagyokb61 csak Csokmei (Csokmo
r61 jott az 6s0k). Komadi, Kiss, Koma
di Varga, Komadi Kruchi6 - kesobb K.
Kiss, K. Varga, stb. Kevi Kovacs, Turi
Kiss, I<iseri Kiss, Kiseri Korozsparti
Szab6 (a K. Szab6k) Dobozi Kovacs es
hosszan sorolhatnam. Magam nemzet
sege is ugy tudja az osokt61, hogy ere
deti nevOnk Galg6czi volt, hogy miert
Szab6, nem tudni es kisnemesi csalad
vala, a Cs6sz meg onnan jon, hogy a
l\I1irh6hat deli reszen Vermeshaton (a
gabonasvermek e helyen voltak) voltak
cs6szok, a buzasvermeket 6riztek.

Bekes varmegye c. katet (szerk.:
Markus Gyorgy Budapest, en. elosz6
ke~1936-ban)adattarireszebenistobb

gyomai csalad szolgaltat eredet-szar
mazasi adatokat. 536. oldalon ERDEI
Mihaly gazdall<od6, szOI. 1872-benGyo-'
man, 1898 6ta onall6an gazdalkodik, az
I. vilaghaboruban Mihaly es Laszl6 fia
val egyOtt harcolt, Laszl6 fiat a megszal
\6 olahok 1919-ben agyonlottek, Mihaly
fiat sulyosan bantalmazlak, felesege:
Kiss Julianna. A csaladi hagyomany
szerint el6dei erdelyi gr6fok voltak. 633.
old. V/atai/. Kovacs Endre gazdalkod6,
1878-ban szOletett Gyoman, 1906-ban
MAV szolgalatban lepett, 1908-ban su
Iyos baleset erte. A hagyomany szerint
el6dei meg a torok dulas el6tt a kozseg
terOleten laklak. 1817-ben, amikor az
1816 evi januar 29-i fergeteg miatt lezu
hant ref. templomtornyat felujftottak az
Onnepi istentiszteleten, a Kovacs csa
ladb61 egyszerre het fiut kereszteltek.
685 old. Cs. Nagy Daniel (Cs. = Cseh
6sanyjui< Cseh Eva utan, szokasban
volt 6sanyja utan a nagyletszamu csa
lado~at megkOlonboztetni), gazdalko
d6. Osi nemesi csalad sarja. 8'1 kh. es
tanyafoldon gazdalkodik, elenk kozeleti
szereplest vallal, gazdasagi tud6sit6.
Kozismert 6slal<os gyomaiak reszere a
Galos, Izs6, Kruchi6 es Pik6 csaladok
nemesi szarmazasa. S tovabb nem is
reszletezem. Meg vagyok arr61 gy6z6d
ve, hogy szamos csalad 6riz meg ilyen
s ehhez hasonl6 csaladi "eredetlegen
dM', irasom II. reszeben GAL Laszl6
1870-es evekben frott iskolai tankony
vevel folytatom.

Cs. Szab6 Istvan
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Tatiosz Kr. e. 368 koru! szu
letett a torok' partoknal fekvo
Hiosz szigeten. Apja, Gallinosz
szerszamkeszfto mester volt 
frja Kalimonasz a napl6jaban -,
aid mar gyermekkoraban tamo
gatta fia ember- es eletszerete
tet, eJmelyulo hajlamat. Tatiosz
bebarangolta a sziget hegyi fal
vait, mikozben beszelgetett az
emberekkel. Kerdeseket tett fel
az ifjalmak:

- Gondoltal-e arra, hogy az
emberi gondolat a leghatal
masabb epfto es rombol6 ero?
- Aid j61 valaszolt, annak ajan-

~
dekot adott: egy almat, egy fUrt

. szolot, egy olajagat, vagy egy
tengeri csillagot, amelyet 0 ho-

. zott rei a tenger melyerol.
::{)~.~·C~OIf:i'~o',:;;,~.,~ Kes6bb elajandekozta leg-

-- nagyobb 15incset: tudasat a sze-
retetrol, amelyet az elet igazi tudomanyanak tartott:

.. Azert elunk. hogy szeressunk es szeressenek. Sokan ke
son, vagy sahel nem talalnak ra az elet ezen egyszerCf es tiszta
magyarazatara.

- Harom kival6sag van, amelyre az ember szuletett: a sze
retni tudas, C\ szer'etet elfogC\dasa es az elet szeretete.

- Amikor C\ Illegertest elneveztUk szeretetnek, tr6njarC\
emelWI< az em bert.

351-ben, tizenhet evesen Athenba ment. es IJlat6n Al<a
demiajan boleseletet tC\nult. Ott ismerte meg l<es6bbi mes
teret, Arisztoteleszt, C\ki 367-tol 347-ig hallgatta Plat6n e16
adasait. Negy esztend6 multdn Dtjaik elvcl.ltal<. 347-ben Platon
elhunyt, iskolaj<i.t nem Arisztoteleszre, hclnem unol<aoecsere,
Szpeuszipposzra hagyta. Ennek oka abban keresendo, hogy
Arisztotelesz tanftasaiba beepftette a rlaton elotti iskolak ter
meszettudom{myos (meehanikai es fiziologiai) eredmenyeit is.

Arisztotelesz 347 ..ben baratja, Hermeiasz hfvasara a
musziai Atarneoszba utazott. 345-ben, a perzsa zavargasok
idejen Hermeiaszt megoltel<, el<kor vedelmebe vette baratja
unol<ahDgat, ruthiat, es Mutileneben osszehazasodtak. Akko
riban Tatiosz boleseletet hallgatott a Szpeuszipposz iranyftasa
alatt all6 Akademi{m. 343-ban Arisztotelesz - Philipposz hfva
sara - Pellaba ment, es Nagy Sandor neveloje lett. Tatiosz ha
zatert Hioszra. es felesegul vette Theiat. Hamarosan ket lanyuk
szuletett: Eupalina, az isl<olaalapft6 es Amphissza. a tanft6.

335 .. ben hfret vette a Peripatosz nevCf egyetem megala
pftasanak. Athenba haj6zott, es ~arr:'ine~~:om evesen ism~t

tanulni kezdett, ezOttal Arisztotelesz Iskolajaban. Mestere elo
adasai lenyCfgoztek:

- Isten aka es kezdete mindennel<. Ennek tudasa isteni resz
sze tette szellemunl<et. (Arisztotelesz).

- Vond I<i a rosszb61 a rosszat. maris megtalalod benne a
j6t ,... mondta Tatiosz 330-ban, mar a Peripatosz tanarakent
hallgat6inak.

Kalimonasz 328-ban arra kerte, terjen haza:
- Szuksegunk van egy olyan tanft6ra, akit az istenek meg-

tanftottak gondolkodni es nevetni. .
Tatiosz 325-ben vegleg hazakoltozott Hioszra. majd meg

nyitotta iskolajat a Platian. "A Nap fenytengere felnyitotta ,a
szemeket" -. Athenbol, Tanagrab61, Megarab61. Epheszoszbol
es a kornyeza szigetekrol is erkeztek hallgat6k, hogy megis-
merjek a tanftasait. •

- Ak!nek eelja a helyes elet - annak eszkoze az emberseg.
- «ulon vilag minden ember, ami osszel<ot bennunket egy-

massal - az az emberseg.
Tatiosz egi tudas birtokaba jutott Athenban - frta

Kalimonasz.
Te is tudod mindezt, esupan ela kell yenned a melybol 

valaszolta Tatiosz.
Arisztoteleszt 323-ban istentagadas vadjaval (eurymedon

astheia) elmozdftottak Athenb61. Bar Tatioszt sok fontos fel
adat kototte otthonahoz (Ianya, Eupalina iskolat nyitott a szi
get fOvarosaban a szegenyek szamara), megis Athenba sietett.

- Az igazsag aranyb61 van, es kiallja az ido pr6bajat - frta le
veleben Kalimonasznak Athenb61. De keson erkezett. Ariszto
teleszt id6kozben Halkiszba sz.amaztek (l<utat6i szerint ott elt
halalaig, 322-ig). lIiadesz, Tatiosz kival6 tanftvanya azt allftja,
Arisztotelesz nem jutott eJ halkiszi otthonaig. Az Evia-szigeti
Euriposz szakadek elOtt lattak utoljara. Feltetelezik. hogy ellen-
segei a szakadekba lol<tek.. .

Tatiosz Kr. e. 325-tOl elete utols6 napjaig vezettea Szere
tet Tanftasai hioszi iskolat. jegyzeteit, napl6jat. leveleit. frasait
tanftvanyara, «alimonaszra hagyta.

- Annyi szepseg, annyi igazsag, annyi bolcsesseg van ben
ned. Tatiosz. Engedd meg, hogy kovethessunk teged - frta le
veleben «cllimonasz a Mesterenek.

- Bennetek rejlil< a csoda. fgy inkabb en I<ovetlek titeket. a
szeretetben es bolcsessegben - valaszolta Tatiosz.

SztavroszKarakonsztantinidisz Tatio5z-kutat6

Tatiosz: tietmiives2!e~

"Elfogadni tudni a boldog napokat, de az oromteleneket
is. Sem kiesordulni, sem elsivarulni. Sem elcsorbulni, de tal
sokat sem erni. Sem sz6nokolni, sem elnemulni. Nem meg
tenni gyorsan, de nern is I<eslekedni. Nem hivalkodni. es ne~
tetszelegni: sem az eles kest, sem a dfszes eserepet nem kl
meli az ido. Az elobbi elcsorbul, az ut6bbi szfnet veszti. Utat
valasztani, de nem a sikeret, hanem a boldogsaget. Az uton
jarni, majd vegig menni; a nagysagot az erennyel. nem a sze
renesevel merni. EgyszerCfen boldognak lenni - dfsz, ragyo
gas, kulcsfn nell<ul."

,,[.Ini annyi, mint szeretn'i tlni annyi, mint szeretni. Szeret
ni, latni es megmutatni, erezni es erzekeltetni, meghallani es
meghallgatni, magasba szallni es felropfteni, kinyflni es felnyit:
ni. megerteni es megertetni, egyDtt erezni es eggye olvadnl
- es tudni, hogy a szeretet a legmagasabb rendCf alkotas... "

"Legy tudataban esend6 pillanataidnak, hiszen ember
vagy. Ne fteld el masok gyongeseget, hiszen mar tudod, hogy
ember vagy. Aid ember, az szeret es megboesat. A szeretet:
megboesatas. "

"A csond nem esupan a termeszet hangja. hanem a lelek
legbenso szul<seglete."

"Amit magaclr61 gondolsz. hozzad tartozik; amit masokr61
gondolsz, az is hozzad tartozil<. Amit r61ad gondolnak, azzal
semmi dolgod. ha meg al<arod orizni leiked bekejet."

"Mikor arra vagysz, hogy eszrevegyenek. megertsenek es
szeressenek, tudd, hogy a tobbiek is erre vagynak."

"A beszed kepessege emberi kivaltsag, a hallgatni tudas
ember; kivaI6sag."



2015. julius

Csejt

(Chehte 1391, Cheht 1449, Cheyth 1454, Cyeyt 1558.)

Mez6-Turt61 keletre, Endr6dt61 eszakra es6 5 jelenleg End
r6dhoz t". l0Z6 puszta, hajdan kis falu.

Nevet els6 Cseht nevu birtokoscH61 kapta. A Cseht nevben
a"h" hang id6vel "j"-re valtozott, mint az mas szemely- es hely
nevekben is el6fordul. A hfrhedt Csejte var neve is eredetileg
Csehte volt.

1449-ben Hunyady Janos kormanyz6 csatolta Bekesvarme
gyehez s az6ta, a torok uralom idejet nem szamitva, mindig ide
tartozott.

1390-ben 9 lakott es 1 lakatlan telekb61 allott. Volt 30 eke
nyi szant6foldje es legel6je, 25 kaszas retje, tovabba a Beretty6
vizeben evenkint 100 forintot jovedelmez6 halaszata. Volt ben
ne egy l<is egyhaz is, de fedetlenul allott. Foldesura volt a Simay
csalad.

1454-ben meger6sftik birtokabim a Simay csaladot. 1475
ben az egyik Simaynak, Benedeknek, kuriaja itt allott es panaszt
tett a gazdaja, hogy Fancsikay Laszl6 100 darab juhot elhajta
tott csejti birtokar61. Ket evvel kes6bb e Simay B. 1 nepes es 4
neptelen, Simay Janos pedig 3 neptelen telket elzalogosltott itt
a Kallai L6kos csaladnak. KitUnik e zalogosftasr61 sz616 levelb61,
hogya mar 1454-ben emlftett Szentmihalyegyhaza nevu puszta
Szent-mihalyurteleke neven Csejthez tartozott.

Kes6bb az elzalogosftott reszt a Simayak visszavaltottak.
1526-ban azonban a szomszedok bekejet egy, Csejtr61 Turra
szokottjobbagy ugyancsak megbontotta, mert azt a Simayak az
1514-iki torveny ertelmeben visszakoveteltek, L6kos Janosne,
Nadanyi Krisztina, meg semmi aron sem akarta visszaadni.

Mindamellett, hogy 1508-ban Simai Kun Benedek a maga
csejti reszet Simay Gergely fiainak adta el, s fgy azok ket reszt
is birtak itt, megis az 1556-62-iki evekben mar egy Simay sem
foldesur Csejten. 1556-ban Botos Janos, Eszes Mihaly, Mezo Mi
haly. Veres Gyorgy es Zalay Albert jobbagyai 2-2, Szedecsi Ba
lazs jobbagyai pedig 4, osszesen 14 kapu utan fizetnek ad6t.
1558-ban 20, 1560-ban 13, 1562-ben 9 kapu utan kivetett ad6t
vesznek meg lakosain. 1564-ben 10 kapu utan vetettek ki rajuk, .
de hcHralekban maradtak. 1562-ben Szedecsi es Eszes mar nem
forduln~k elo a birtokosok kozott, de emllt helyette az ad6ro
v6 egyszerre 4 mas foldesurat: Harangi Gaspart, Lantos Matet,
M6re Mate! es ozvegy Ragy6czy Kelemennet. Mez6 Mihaly re
sze pedig ez evben ozv. Mez6 Laszl6ne kezen van.

Egyhazi tekintetben Csejt megmaradt az egri egyhazmegye
reszenek. 1548-ban es 1557-ben meg mindig az egri puspok, il
let61eg az; egri var szamara szedik itt a tizedet, s e tekintetben a
kishevesi kerulethez volt osztva. 1548-ban a tizedszed6k 6 job
bagyot es 7 zsellert, 1557-ben 3 jobbagyot es 6 zsellert szamfta
nak ossze benne.

1570-ben, mid6n Lantos Mate leanyM, Erzsebetet, meger6
sftik birtokaban;114 1578-81-ben, mid6n a kiralyi helytart6
el6bb BMhay Palnak, ut6bb Mak6 Janosnak adja egyes reszeit,
meg falunak irjak Csejtet. Egy par ember 1623-ban is itt nyomor
gott, 5 az 6 nevukben is kerik a Simay Gergely fiainak beiktatasa
r61 sz616, 1516-iki parancsolat atiratascH, de nem sokara teljesen
lakatlanna valt. Ettol kezdve a Turon es Turkeviben lak6 Keese,
Tor6 es veg csaladok veszik meg az egyes, regi birtokos csaladok
reszeit s hasznaljak, a mennyire lehet.

A XVIII. szazad elejen a Kecsek rokona, Vanyai Szoke Janos,
(anyja Keese leany volt) szerette volna kezere kerfteni. Szerzett
is rea nadori adomanylevelet, januar 4-en keltezettet. De elke
sett vele. Mert mar el6z61eg ratette kezet a kincstar s a gyulai
uradalomhoz kapcsolta. - Ezzel egyutt aztan 1720-ban atad
ta Harruckernnek. Ezt a korulmenyt azonban Szoke a nadori
adomany szerzesekor bolcsen elhallgatta. Hiaba kapott aztan
1731-ben ujabb adomanylevelet, nem blrta kicsavarni Csejtet
Harruckernnek jobban mondva a kincstarnak kezeb61. 1747
ben a kiralyi tabla is elutasitja at.

A Tor6kkel meg hamarabb elbant a kincstar. 1727-ben a
Neoaqustica Commissio ele idezte oket, s mivel birtokjogukat
igazolni nem tudtak, a Commissio 1733-ban a kincstarnak ltelte
Csejtet.

Ett61 kezdve a gyulai uradalom j6szagkormanyz6ja Sima
val egyutt (kulonben is azt fogtak ra, hogy Simanak hatarresze,
diverticuluma) maganosnak adta berbe. 1765-ben pedig a szar
vasi lakosoknak adta at hasznalatra.120 1789-ben azonban mar
megint kulonall6, s az uradalomnak fenntartott puszta. 1846-55
evekben egy kis dohanykertesz-telep is volt itt (1855-ben 226
lakossal). Kozigazgatasilag ma Endr6dhoz van csatolva. Bfrja b.
Wodianer Albert.

(Teulgh 1418.; Tolgy 1564.)

Endrodt61 nyugatra a HarmdS-Korozs balpartjan allott. Oly
ritka volt e tajekon a tolgyfa, hogy az itt leva elegseges volt a
koru/otte epult falunak megklilomboztetesere is. 1418cban egy
resze mar Mar6thy Janose. A Mar6thy (salad kihalasa utan e resz
a kiralyra szallott s 1479-ben Kosar Denes nevu ide val6 kiralyi
jobbagyot a bekesmegyei rendek tolvajsagr61 vadolnak. Masik
reszet 1495-ben Abranffy Peter Bak6czTamasnak, az esztergomi
erseknek, adja el. 151 O-ben az egesz falut a gyulai uradalomhoz
szamftjak; de ez allftas bajosan felelt meg a val6sagnak, mert
1527-ben ketsegtelenul az egesz falu D6czy Janose volt. I-so
Ferdinand kira/y ez evben D6czyt61, mint Zapolyay-partit61, el
vette s Brandenburgi Gyorgy nagy keresere neki ajandekozta.
Termeszetesen a Zapolyay part felul kerekedesevel D6czy Janos
visszakapta 5 1552-dikben az a testvere, D6czy Mikl6s, 1556-64.
ennek ozvegye blrta. 1553. Ocsarovics Demeter tartotta lefog
lalva.

Lakosai 1552-ben harom; 1553-ban ot; 1556-ban nyolcz;
1560-ban negy; 1562-ben nyolcz s 1564-ben ismet nyolcz kapu
utan fizettek ad6t.d1ogy miert esett Ie 1556-t61 60-ig a kapuk
szama negyre, azt megfejti az 1557-58-iki torok defter, mely sze
rint e kis kozseg het hazb61 allott, de lakosai elfutottak.

1663-ban Sz6116sy Mihaly es neje Racz Erzsebet bfrja. Ez id6
ben negy-ot gazda lakott itt. Uto/s6 lakosainak egyike Olasz Mi
haly 1731-ben turi lakos. Lindner 1698-ban azt jegyzi meg r6la,
hogy egeszen elegett.68 Hatara Endr6dbe olvadt bele.

Dr. Karacsonyi Janos: Bekesvarmegye tortenete II

Vasarteri Ltp:en 1 szobas f61dszinti lakas ELADO! AI' meg
egyezes szerint! Erdeklodni: 06-20/376-4567
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Tavaszi reggel. .. Harangsz6...

2015. julius

Veeses, 2015. majus 15.

Vecses, 2013. marC. 1.

Csodaszep a tavaszi reggel

tele van illattal, szerelerrunel

a fenyek afelh6kon athatolnal<

lelkemhez sligva ki:izel hajolnale...

Lelekharang vekony hangja,
szall a legben, s azt s6hajtja:
elment megint egy lelek,
hangjcit61 borzongok, de nem felek ...
Kong mely hangjan a harang!
Misere hive zeng6 hang.
Megnyugtatja a szivemet,
felkesziti a lelkemet. ..

Engedem lebegve ringatni magam Imadkozni mennek a nepek,
'b ' d 'ki a templomban, szep kepek.
a ran ozva nezern a s tavam, M ' "I . db 'egnyugtato u nt a csen e
liigyeznek a faIe, bimb6s a barl<a, a harangsz6 melyen zeng benne...
eledatermesw,aszivemeztakarta... A kong6, bllg6 hang elhalkul,

a szep orgonasz6 meglijul. ..
, ,.. "AtszellemLilnek a hivek e hangra.

Hofeherfelhopamacsokakekegen szent enekek zsonganak dalra ...
oly szep ez a reggel, mint mar regen Ahitatta] figyelik a miset,
rig6fiittytrillazik, vadgalamb bUg, ki nem hagynak semmiert. ..
c.' I' t ".. I_',t A mise vegen megsz61al a harang,lorraseregge,nun egyoroml\.u 'I "I' b

me tosagte )esen zeng- ong.
giling-galang...
Elvisszuk lelkunkben az elmenyt,
a meghatott felemelO erzest. ..
Otthonainkba haza erkeztink,
de lelki.inkben meg zsong enekunk...

vegigjatszottak a bajnoksagot meg akkor is, amikor mar kilatastalan
volt a helyzet szamukra. Aszezon kozepere kiderult, hogy hosszu ev
tizedek utan a Koros-parti telepules labdarug6 csapata, a Gyomaend
r6di Fe elbucsuzott a megye-egyt61! Sajnos sikerUit ugy lejatszani az
egesz tavaszi idenyt, hogy minden merk6zesen vesztesen hagyta el
a palyat a csapat, egyetlen megszerzett pont nelkul. Hazai kozonseg
el6tt g61t sem szerzett a csapat, videken is mindossze ot alkalommal
volt eredmenyes, amit ket merk6zesen jegyeztek. A szezon vegere a
szurkol6k is elpartoltak a csapat me1l61, ugy latszott Ok hamarabb fel
adtak, mint a jatekosok. Igazi melyrepules volt a tavasz.

Jelent6s valtozasnak kell bekovetkezni a csapat eleteben, hogy
ebb61 a melysegb61 talpra tudjon allni Gyomaendr6don a labdarugas.
bsszefogassal azonban nines lehetetlen vallalkozas.

Ui.: Az uj labdarug6 bajnoki ev kuszoben orokos dilemmat Ok02
a szurkol6k koreben, hogy a megyei bajnoksagokban milyen valtoza
sok varhat6k az el6z6 evi sorozathoz kepest. Aversenyszabalyzat vila
gosan fogalmaz a kieses-feljutas rendjer61, azonban rendre akadnak
olyan egyesuletek, amelyek nem vallaljak a magasabb szintLl kihfvast.
Az MLSZ megyei igazgat6saga munkatarsainak minden szezon kez
dete el6tt sok fejtorest okoz mindez, ami al61 az idei nyar sem jelent
kivetelt.

Miutan a Megye lI-b61 felkerul6 helyen vegzett Sarkadi Kinizsi
LE nem el a jogaval, meguresedett egy hely a legfels6bb - Megyei I.
osztaly - viharsarki szinten. Ahhoz, hogy augusztus 15-en 16 csapat
tal kezd6dhessen el a kuzdelem, feltoltesre lesz szukseg a nevezesi
hatarid6 julius 3-i lezarasa utan. Mindez a versenyszabalyzat 27§ (2)
aa) pontja ertelmeben meghatarozott hierarchia alapjan tortenik.
Els6 szamu jelolt az als6bb bajnoksag legjobb fel nem jutott sport
szervezete, ami jelen esetben a L6koshaza KSK lenne, de mivel nem
rendelkezik I. osztalyu amat6r licenc- szel, ezert nem kerulhet felke
resre. Asorban ezutan a bajnoksag legjobb kies6je, a Gyomaendr6di

. Fe kovetkezik. Annak eldontese, hogy felkeres eseten el-e ezen joggal
az egyesulet, az elnokseg hataskorebe tartozik, Nekik kell majd rovid
id6n belul meghatarozni, hogy kepes lesz-e a csapat egy magasabb
osztalyban szerepelni, vagy evekig a masodosztaly marad.

Fulop Zoltan

Visszatekintes a 2014-201 S. evi
szezonra

A 2008. evben egyesulessel
letrejott gyomaendr6di labdarug6
csapat az idei szezon vegere tobb
evtizede nem latott melysegbe ke
rult, igaz ez az evek 6ta tart6leepu-

..., lesi folyamat hozadekakent szinte
boritekolhat6 volt, csupan az volt
kerdeses, mikor kovetkezik be. Az
egyesulest nagyon sokan vartak es
akartak, de legalabb annyi ellenz6
je is akadt. Volt olyan szponzor, aki
az addig kulon mukod6 csapatot
tamogatta, de a kozos csapatot
mar nem, inkabb a videkre tavoz6

;~'~,,,-' helyieket szponzoralta hosszu eve
~1p" ken kereszWI.

" Az uj bajnoki idenyre ismet uj
edz6vel vagott neki a feln6tt csapat. Sajnos az elmUit evekre jellemz6
volt, hogy evente uj edz6 kerult a csapat elere, vagy az eredmenytelen
seg miatt, vagy, mert uj csapatnal jobb lehet6seg kinalkozott es ezert
tavozott a csapat iranyitasaval megbizott edz6. Igy azonban nagyon
nehez hosszu tavon ut6kepes csapatot epiteni. Ajatekos allomanyban
is szinte minden evben jelent6s mozgas volt. Egyre kevesebb helyi fi
atal vallal szerepet a labdarugasban, fiatal korosztalyok hianyoznak a
sportbOl videki vagy kulfOldi munkavallalas miatt, ez az elvandorlas az
egesz varosra is jellemz6, hiszen a megtart6 kepesseg sajnos egyenl6-
re csokken. Emiatt videkr61 volt kenytelen a mindenkori vezetes uj ja- ~__, _
tekosokat igazolni. Ezek az igazolasok azonban nem minden esetben
valtottak be a hozzajuk fUzott remenyeket. Az 6szi szereples mindezen
negativumok hatasara meg nem vetitette el6re az ev vegi eredmenyt.
Tobb merk6zesen is tetszet6sen es eredmenyesen szerepelt a csapat,
egy kis szerencsevel es nagyobb odafigyelessel, rutinosabb jatekkal,
ot-hat ponttal is gyarapithattak volna bajnoki pontjaik szamat. fgy
azonban az 6sz folyaman az utols6 el6ttikent zartak a felevet, latszott
a problema, de akkor meg nem tUnt behozhatatlannak a hatrany. Zart
mar az el6z6 evekben is ilyen gyengen 6sszel a csapat, de egy j6 tava
szi szereples helyrehozta a gyengebb 6szit.

Ateli pihen6 soran tovabb gyulekeztek a viharfelh6k az egyesulet
felett. Sajnos januar vegen az egyesuletet iranyft6 elnok, Vass Ignac,
hosszan tart6 sulyos betegseg utan, eletenek 66. eveben elhunyt. Ezt
kovet6en a kozgyules uj vezet6seget valasztott, ahol olyan fiataloknak
szavazott bizalmat, akik valamikor jatekoskent is kot6dtek az egyesu
lethez. Nem fgerkezett konnyu feladatnak szamukra a kovetkez6 felev,
Acsapat szakmai iranyitasaban is valtozas tortent, az 6szi edz6 ismet
tavozott, a vezet6edz6t hazon beiLilr61 p6tolta az uj elnokseg az elko
vetkez6 felevre. A kispadon ket rutinos hazai jatekos osztozott, Werle
Tibor es Farkasinszki Laszl6, mint jatekos-edz6k. Ez akkor j6 otletnek
igerkezett, hiszen volt mar ra pelda, hogy ilyen nehez helyzetben lev6
csapatot sikeresen iranyftott ketjatekos es eredmenyes tavaszt produ
kaltak. Sajnos ismet a jatekos keretben is jelent6s mozgas zajlott, regi
uj labdarug6kat keresett meg az elnokseg, akik segftsegere lehetnek
az egyesuletnek a nem eppen konnyunek igerkez6 tavaszi idenyben.
Averfrissftesre szukseg volt, mivel tavoz6kb61 is akadt b6ven a tel fo
Iyaman. Az evkozi, kulfOldi munkavallal6k p6tlasara is szukseg volt, va
lamint a tavozas gondolataval foglalkoz6 jatekosokat is p6tolni kellett.
Az elkepzeles az volt, hogy olyan csapat keruljon kialakitasra, amely a
nehez helyzet ellenere kepes bennmaradni a megye I. osztalyban. A
teli edz6merk6zesek idejen meg ugy latszott ez az er6feszites sikeres
lesz. Sajnos a bajnoksagban mindez mar nem igazol6dott be. Mar a
lejatszott merk6zesek felenel lc\that6 volt, hogy nem jonnek az ered
menyek, csak a kudarcok egymas utan. A sorozatos veresegek utan,
ami id6nkent meg nagyaranyu is volt, fel6 volt, hogy a csapat meg
a bajnoksag vege el6tt feladja, es el sem utazik egy-egy merk6zesre,
mint ahogy ez az ifjusagiaknal be is kovetkezett. De a feln6ttekben
volt annyi kitartas, hogy a sorozatos kudarcok ellenere becsuletesen



A makos teszta ...
Kedves Gyerekekl

A ~s unok6m mi \ J ogyon szerette - a mai na
pig is -, h<? igaz tortEns' sket meseltem neki. A minap
eszembe jutott, hogy g'/ermekkoromban mi!yen na
gyon szerettOk a m6kos tesztat",

... hogy miert jutott esze be? A varosunkban lom
talan(t?s v<;:lt, es amint az utcan mentem, megl6ttam
egy haz elott halomba dobalva sok regi vacak kozott
egy famozsarat, amiben a makot tortOk gyermekko
romban.

Sz6mtalan sok emlek tolult fel bennem, s elhataroz
tam, hogy errol meselek ma nektek,

Az en gyermekkorom is - mint a tietek - Endrodon
zajlott. boldog gyermekkent eltem a esal6dommal az
akkori szereny anyagi lehetosegek kozott. '

A szOleim megtermeltek a m6kot, Mikol' beert, le
sZ,edtek ? m6kgub6kat es kimost6k, szeleltek, hogy 1'0
keletes allapotban rongyzaesk6ba tehessek a kamr6
ba szellos helyre, hogy a kovetkez6 termesig el6l1jon.

Tortent egyszer, hogy edesanyam azt kerdezte tOlem
es ab6ty6mt6!, hogy mit szeretnenk ebedre? - Mond
tuk ?zinte egyszerre, hogy m6kos teszt6t",

- Rendben van gyermekeim. akkor azt kesz(tek de
nektek is ki k811 vennetek a reszeteket a munk6b61, .

- Hogyan? - kerdeztUk,
- H6t ugy, hogy ti toritek meg a mozs6rban a m6kot.
- Nem problema - v6laslOltuk,
Any6nk elovette a gyur6deszk6t es a nyujt6f6t, be

daQasztotta a teszt~t. es, mikor kelloen kidolgozta, nyuj
t<;:mll:ez?te, hogy sz~p veko~y legyen. Majd a kinyujtott
teszt~t os~zetekerte es hosszu meteltei' v6gott belole.
" SZ,ettentett ~egy nagy feher asztalter(tot az 6gy tete
jen, es.arra slOrta meglisztezve a teszt6t. hogy ossze ne
ragadjon.

Kicsit szikkaan a kellett. kozben elment a kutra, ho
lOtt vi~et, begyujtott a sparheltba es feltett egy fazek
k?1. Mikol' forrnl kezdett, belesz6rta a teszt6t. es figyelt
ra, hogy egyenletesen megfojon.

Az edesany6nk munk6ja ezerszerese volt a mienk
nek, hiszen nekOnk kettonknek esak a m6kot kellett
megtortUnk a mozs6rban.

Emle,kszem, egy henger alaku kb. fel meter magas
famozsarra, amihez egy nehez fembol keszOli' Oto tar
tozott.

, Belesz6rtuk a m6kot es korkorosen Otogetni kezdtuk,
Miko!' ~lf6r9dt a b6ty6m, akkor en folytattam, majd
esereltunk, Igy ment ez egy darabig.

Eko~~~n,any6nk ,m6r v,egzett a teszta dagaszt6s6
val, nyujtasaval, a vlzhordassal, a tQzrak6ssai.

Egysz€r esak megl6togatatt minket a kamra elott a
gangon, ahol nagyon f6radtan es unottan OtogettOk
szegeny m6kot. '
. , MegorOltUnk 9ny6nknak, es szinte egym6s szav6ba
v?Qva mondtuk, hogy anyuka, kesz vagyunk a m6k tb
resevel.

. ,Edesany6nk belenyult a mozs6rba, kivett egy keves
makot, elnevette mag6t. es azt mondta:

, Ma, m~r egy anyuka ?emegy a boltba, megveszi a
kesz tesztat, a daralt mokot, hazaviszi, a esapb61 me
I~g VIZ~~ enged a fazekba. bekapesolja a g6z-, vagy
v~lIanytuzhelygombj6t es pillanatok alatt kesz a m6kos
teszta.

Ha nem keszen veszi dar61va a makot, akkor is az
eJektromos m6kdar616val egy gombnyom6sro megdo
ralhatJCI otthon.

, - Ez meg ni~.cs kesz, majd akkor lesz j6, ha ossze611,
m1nd~n szembol sa,( lesz, Torjetek meg gyermekeim. ha
20 Miaty6nkot 20 Udvozlegyet mindketten kozben el
mondotok, addigra j6 is lesz, es m6r ebedelhetOnk is.

Nagyon "savanyu volt a szolo", mi m6r nem akartuk
v?lna tov?bb t~rni ,a m6kot. Egym6sra neztUnk, ossze- '
sug~unk, tobbet Inkabb nem is szeretnenk m6kos teszt61'
~nn~: de persze reklam61ni nem mertOnk. Tanuls6g volt
reszunkre, hogy a kitart6s milyen fontos mindenben.

Belegondoltam, mig e kis igaz mesemet (rtam nek
tek, hogy mennyit v61tozott korottunk minden. Ti m6r
tal6n n~m is i~merit~k ezeket a szep hagyom6hyokat,
h,?gy 0'lly~n farads?gos munk6val keszOlt a legegysze
rubb ~tells, de emllthetnem a mos6st, vagy b6rmi m6s
munkat,

E mesem kapes6n jutottak gyermekkoromb61
esz~.mbe 0 ,~j~i n;u~.k6k, melyeket a szOleink vegeztek,
~eruse~, ZO,,~2:0 nelkul. Soha sem panaszkodtak, Illindig
JO,~edvuen dolgoztak, vegeztek a sok es f6raszt6 mun
kajukat.
. Hogy hogyan esin6lt6k? - ez sz6momra ma is rej

tely .. ,
Volt tOrelmOk, kitart6suk, val6sz(nu abban volt a itok

nyitja. .
Egy-egy m?s6s mennyi f6rads6gba es idobe tellett,

vagy, a kenyerdagaszt6s, sOtes, mi gyermekekakkor
nem IS g?nd.olt,unk 1'6, hogy milyen nagyon sokat dol
go~.nak JO szulelnk, hogy nekOnk aszereny anyagi hely
zetukben mindenOnk meglegyen.

A r;;ai el,etben sc::kkal tbbb jut a gyermekeknek min
denbo!, meg sem erzem, hogy jobban es boldogab
ban elnetek.
" I!' mi gyermekkorunk var6zslatos volt, mert mindent
jateko~an, nevelesi sz6ndekkal tettek a szOleink, ugy,
~ogy eszre sem vettOk azt, (gy nottUnk fel, s ezi' pr6b61
juk a gyermekeinknek, unok6inknak is 6tadni. ,,

Benke M6ria

esek, verselc...
---- ----~-

2015. julius
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Julius

Tengeri hal kapormiln:ilssal
I

A felengedett tengeri hal Iszeleteket kisse megs6zzuk, kiolajozott tepsibe
vagy Wzall6 taiba tesszUk, es 20 percig sUt6ben sUtjUk. Tejfolbe tojassargajat es
apr6ra vagott kaprot keverUnk.: Ezzel megkenjUk a halszeleteket, es a maradekot
alaja ontjUk. Kis margarin darabokat teszUnk a halra, es meg 5 percre visszatesz
szUk a sut6be. BurgonyapUrevel talaljuk.

Seidl Ambrus

FENVO FORESzARU
deszkak, aSB lapok, lecek, kerfteslecek, pal16k,

szeg6lecek, gerendak, lamberia

TOZIFA
bUkk, tolgy, akac, akacfaoszlop

KAPUFA BT. Gyomaendr6d, II. ker. 467. ,
06/70 513-95-14 ,

A kondorosi ~ton, a vasarter utan

Hdzhoz jon a fodrasz!
Szeretettel varom minden kedves r~gi es uj ,

vendegemet teljes koru n6i-, ferti es
9yermek-fodraszatomban.

/geny szerint hdzhaz is megyek! HetVf?geken is!

Ldtk6czkine Erdos Magda/no
GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

INTER
iNYEbVSTUDIO

lIyelv~anfol'Pmok

Nemet. Angol ujrakezd5 - 40 ora, 10 hit
Nyelvvizsga felkeszfto treningek - 100 ora, 10 het

Tallfoh'amkl'zdesrol infol'mac.io telefonon (os e-mailben Uilins lO-ig.
O,.dij: 500 - 850 Ft letszamt61 fiiggoen.

SJ.amitogep keJ.elo canfolyam
indul megfelelo szam!l jelentkezo eset(m, jelentkezes: julius lO-ig.

IN'I'ER~y~lv~tuai6, 1)1)00 Gyolll!1elidi·~d,)~l?SSlithu;18,. \
internve!vstudio@!W,aiI,com; 20/2297022; 20/947-1603

iig}feIszolgaIat csak elore egyeztetett idopontban

~~~

METAL STOP
KEREKPARES

SZERELVENY UZLET
Kerekpar forgalmaz6 markabolt es szerviz

- Tornad6 elektromos kerekparok,
, ' - gazkeszGlekek, kazanok, radi<itorok,

csovek; szerelvenyek,
hut6szekrenyek, fagyaszt61adak, mos6gepek,
haztartasfkisgepek, sz6rakoztat6 elektronika,

- szegek, csavarok, zarak, lakatok,
- fUrd6kadak, mosd6k, csaptelepek, moso.,gat6k

JUliust61 kedvez6 arOIl ZARTSZELVENYEK,
TERHAL6K, Es6cSATORNAK is kaphat6k!

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

Minden feHileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes koru
felujitasat, elkepzeIesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a leheto
legjobb minoseg eterese a legmegfizethetobb aron!

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

PROFILJAINK:

festes, mazohis, tapetazas
homlokzatszigeteles, hoszigetelo rendszerek

- gipszkarton falak, almennyezetek., elOtetfalak, boltivek
- rejtett vilagitasok., gipszkarton diszitesek, dobozolasok
- laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszoJas
- fiirdok, konyhcik burkolasa, komtives munkak
- tetoterek beepitese, szigetelese
- nyilaszarok, ajt6k, ablakok csereje
- bontas, sitt elszallitas
- vizes falak sZigetelese
- hazak kiils6 homlokzatanak sZigetelese, szinezese
- hidegburkolas (csempe, jar6lap, marvany, granit lerakasa,
- ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, linoleum, szalagparketta, laminalt

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

LATK6cZKI LAsZL6. Telefon: 06170/381-4227
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AKIK AZ l)ROKl< vf\LDSACBJ\ [<OL.TOZ EK mer6sok. Pihenese legyen csendes, em)cke
{dd nlt.

,,1te.,. "t<U.«t4 d 04. <U4 4-JU'ii.tkte« ibte4..
'7ti4t<l- 4-~tah dtu~. at.IW.4-. "=.4.
Oi<$ itt "A<VI~~~ .:ee.tdeae<t '''<'1..
'7Ii4Je<t It4IJd~ ,,~,i<$ a t<e9tete<tM9" ..

(fltdd4J ~<f«ta)

Hfmddsunkkl/1 csak azohal em!ekezunk
meg. ukiknck hJzlcsehez n IIOzuitarloz6k hozzri
jarultak!

DINYA LASZLO gyomaenclrodi 13kos,
85 eves koraban, jl:mius 7-cn tavozott sze
ret6 csaladja koreb61. Gyaswljak a csalad
tagok, rokonok es- ismerosok. Isten orkod
jon pi henese fdett.

aLAE MATENE sZL\letett OLih Etel
ka gyo!11,wnclr6di lakos, 76 eve~ koraban,
jtmius 14-en hunyt eJ. Gyaszoli'lk ,I. csalad
t8gok, rokol1ok es ismer6sok. Isten adjon
Ilf·ld orok nyugodalmat. .

PELYVA JANOS gyomaendr6di lakos,
85 eves koraban, majlls 31-en, Egyhazunk
Szentsegeivel meger6sitve tavozott az orok
kevalosagba. Gyaszoljak a csalcidtagok, l'O

kOl1ok es ismer6sok. Isten adjon neki orok
nyugodalmat.

TfMAR EDENE sZLiletett Nandori Olga
Monika gyomaendr6di lakos, 90 eves kora
ban, majLls 4-en Egyhazunk Szentsegeivei
meger6sitve hazatert a Mennyei Atyahoz.
Gyaszoljak a csa1<idtagok, rokol1ok es is-

Bckesseg halo poraikOll,
fog~dj3 be 6ket 3Z Ur
az 0 Of'szagaba.
·Az Orok Vil<igoss,ig
ragyogjon felcitiik l

Az endr6di katolikus lemet6k tabrie
tas,'lt, karbantartasat tamogathatj<1k ado
m,inyok felajanlasaval:

Keszpenzbeftzetes ,1Z endr6di pl(~bdni

an hivatali id6ben (lllunkanapo;.-on 812),
vagy az Endr6di Szcnt fmre Egyhazkol.se
gert KozhasZl1l1 A!apitv<lIlY 5Z,11111;i)3ora be
fizetessel vagy al-lltal,lss<l1. SI.;llllbszalllullk:
5320001S-1000323l Endrild es Videkr Ta
ka rekszovetkeze t.

Az endrodi es a hUllyai templomb<1l1,
a katolikllS szertart,ls szerint eltelllel:ctt
halottakrol 40 evr~' visszamen61eg, nev
szerinl l11egcl11kkn:tlC1k halalozasi evfor
du16jllk n<lpj:ll1.

Szep es lidvos Jenne, ha a gy,1szol6
csalad, egy even bclLl! havollta, cgyevcn
tlll evente szelltl11isCt aj;inlana fel elLunyt
szeretteikert.

l!:=:=================================_===!.1

1999. jlll1iLlS 4-en ejszakai vill:\I11CS,!~),\S kii\'t~lkcztebell le
egett a hUl1yai templom. 2000-ben, azaz I:; l've, Szent Laszlo
bUCSll napj0n volt az llj templom al<,pk(lktclCk, cs epitetttik fel
llj templomunkal.
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Kis Balint Napokr61, avagy mostani mott6nk:
"Jatsszunk most egyutt, amig csak lehetoe:'

2015. jLllius

Afelsos enekkar Kis Bellint Napon a kisiskoLasok

Az idei Kis Balint Napok els6 napja - a szokasoshoz hfven majd Diakonkormanyzat kozgy(Mse, kes6 delutant61 pedig
- emlekunnepseggel kezd6dott a H6sok uton. A fels6s irodal- (saladi nap, Meg a sztar gala, este pedig igazi sztarvendeg
mi szinpad es enekkar musora utan dfjatadas kovetkezett. Kis zarta a kikapcsol6das es sz6rakozas 6rait: T6th Gabi enekesn6.
Balint - dfjas lett: Koloh Imrene tanft6n6, als.6s igazgat6helyet- A kis- es nagy diakok koszbnik: Agostonne Farkas Maria igaz
tes, a diakok kozul: Weigert (senge 8. a osztalyos tanul6, Kival6 gat6n6nek, a tantestLiletnek, a szul6knek, a Gyermekekert Ala
diak elismeresben reszesult: Varju Daniel 8. b osztalyos tanul6, pitvanynak, hogy ez a ket nap tanulas nelkLiIi, felh6tlen, sz6ra
Halasz Istvan-dfjban: Zahalka Renata 8. a osztalyos tanul6, az kozast nyujt6, igazi, jatekos, gyereknap volt.
Ev diakja cimet pedig: Ignacz Kata szinten 8. a osztalyos tanul6
erdemelte ki. Az ev tanara: Palicskane Szegedi Katalin lett, az
ev szLil6je: Varjune Kovacs Edit. Az Ev osztalya cimet pedig a
3. a oszt<3ly es osztalyf6noke: Pelyvane Kiszely Edit kapta. Del
utan rendhagy6 6rak voltak, iskolai jatekok pedag6gus csere
vel: "Gyere be a korbe, fgy jutunk eI6re!" cimmel. Este pedig "...
Alma a fajat61" gyerek-szLil6 el6ad6est megrendezesere kerult
sor, immaron masodik alkalommal. A programsorozat maso
dik napjan Kis Balint - pr6ba volt Gyomaendr6d utcain, terein,

Legjobb osztalykozosseg Kis Balint Napon az irodalmi szfnpad
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2015. junius 14-en az endrodi Szent Imre Katolikus Temp
lomban halaado szentmisen vetteI< reszt a Szent Gellert Kato
Iikus Altalanos Iskola, Gimnazium es Kollegium diilkjai. (zank
Gabor atya elmondta, hogy van miert hillat adnunl<, s azert
gyulil< bssze a diill<sag minden tanev vegen. Fulbp Monika
evangelikus lelkeszasszony kis tbrtenettel peldilzta, hogy a
panaszkodils, a negatfv hozzaallas mennyire korlatozhatja
lehetosegeinket, eredmenyeinket. Fontos a halaadas, a "j6ra
figyeh~s" attitUdje. A diakok a hosszu, nem egyszer neheznek
erzett tanev elteltevel megkezdhetik megerdemelt pihen6ju
ket, melynek Idejen sem feledkezhetnek meg a templomba
jarasr61. A Gondviseles nyaron is veluk van.

2015. julius fiR SHit 19e A Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskola, Gimnazium es Kollegium hirei

~ . ~
~ ~

e ~~,
~ I'

201 S. junills 20-an ballagtak el iskolank nyolcadikosai.
Meghat6 mOsorban bUCsLlztak el tanilraikt61, diaktarsaikt61,
az al~alanos iskolas eveiknek helyet ad6 Szent Gellert Katoli
kus Altalimos Iskola falait61.

"Minden feltett dolognal jobban orlzd meg 5zivedet,
mert abbal indul ki minden elet:' (Peld 4,23) - fogadta a
felirat a rendezvenyre liltogat6kat.

Czank Gabor atya, iskolank lelki vezetaje adott Lltraval6
j6tanacsokat dial<jainknak. A tudilst, a hitet es a baratsagot
tette kepletesen a ballag6k tarisznyajaba, a hagyomany sze
rinti s6, paprika es pogi1csa melle. Az als6bb evesek neveben
Magyar Robert bucsuzott, Bene Boglarka pedig a 8.-osok ne
veben kbszbnt el. A kiemelkedo kbzbssegi elmenyeket, a vi
dam egyutt tbltbtt esemenyeket emelte ki, s azt, hogy j6 volt
szentgellertes diaknak lenni. A kbzbsen enekelt bucsudal, az
egnek eresztett leggbmbak jelkepeztek az uj lit kezdetet, es
mindketto jelezte azt is, hogy utoljara vannak igy egyutt.

T6th Ferenc Igazgat6 ur meltatta a tanulmanyi, kbzbsse
gi, sportversenyeken kiemelkedoen szerepla diakokat, telje
sftmenyuket, es kiosztotta az idei ev Szent Gellert-dfjat. Iden
ket tanul6 Bene Boglarka es N6tari Mihaly kaptak meg az el
ismerest; oklevelben reszesOltek: Neibort Tibor, Ivanyi Istvan,
Harnos Tfmea, Kiss Vivien, Kurilla Virag, Kalmar Lilla tanul6k.

Valamennyi ballag6nak sikeres javot, kitartast, hitlik meg
tartascit es meger6sadeset kfvanjuk. A rendezvenyt megtisz
telte jelenletevel Varfi Andras ur, a Bekes Megyei l<bzgyOles
alelnake, Toldi Balazs polgarmester ur, Leh6czkine Timar Iren
alpolgarmester, Petenyi Szilardne Hunya polgarmestere, Iva
nyi Laszl6 tiszteletbeli kanonok. iskolank alapft6ja is.

Tudasbajnoksag orszagos donto 2015.

Mint arr61 hfrt adtunk, iskolank diakjai kbzOI Kovacs Gabor
6. osztalyos tanul6 megyei elsokent jutott tovabb a Bendeguz
Tudasbajnoksilg orszagos fordul6jaba termeszetismeret tan
targyb61. Az ujabb eropr6bara 2015. majus 30-an kerOlt SOl'
Szegeden. Gabor nagyon szep teljesitmennyel4. helyezest ert
el. Beszamol6jilb61 idezunk:

"Elerkezett az orszagos dbnta napja. Kora reggel indul
tunk Szegedre, a Varosi Sportcsarnokba anyukammal es Mar
cell tanar urral. 9 6rakor kezdodbtt a megnyit6, ahol besze
det mondott a Bajnoksag szervezoje. Utana mindenki elment
megfrni a feladatokat a szamara kijelblt iskolaba. tn a Tisza
parti Altalanos Iskolaban, a C epLiletben frtam meg a kerde
sekre a valaszt. A verseny utan mindenki kapott szendvicset
es vizet. Amig arra vartunk, hogy kijavitsak a dolgozatokat,
addig lehetett m(isort nezni, kezmuveskedni, kanyveket va
sarolni. Az ereclmenyhirdetes 15 crakor kezdodbtt. Elaszbr a
megyei danto nyeremenyjatekanak gyozteseit sorsoltak ki,
akik kanyvjutalomban reszesOltek, ezutan kerult SOl' a dbnt6
helyezettjeinek dijazasara. tn a 4. lettem, es ennek is nagyon
brOltem. A felkeszft6 tanarom - Melis Marcell tanar ur - na
gyon buszke volt ram. Ha javore is megrendezik ezt a ver
senyt, akkor tartenelembol szeretnek inclulni.

Nagyon j61 ereztem magam ezen a napon:'
KOlllics Glibor 6. osztlilyos tal/uM
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FARKAS MATE

yorl jan' tim:

Gyomaendr6d, P6llt IS.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

• rovar- es gombaiilo vegyszerek
• mutragyok, niivenytapok
• viragladak, cserepek, viragfiildek
• iintiizoszivallyuk, sz6rOfejek

r-------------,. iintiizotiimlok, csatlakoz6k
• fiinyir6k, siivenyvag6 0116k
• metszooll6k, keziszerszamok
• f61iak, muonyag hal6k, keritesdr6tok
• muo. hord6k, viidriik, zarak, lakatok
• szegek, csavarok, kapak, lapatok
• munkovedelmi bakoncsok, kesztyuk
• festekaruk, ccsetek, hengerek

Co • purhabok, szilikonok, ragnszt6k
f~ • allnteledelek, nyokiirvek, p6razok

l Var 11 va atlimll II

Az etterem nyitva
71-216rdig.

Egesz evben varjuk ked
ves vendegeillket klimatlzillt,
termalvizes szol tllnkban.

VallaljlJk bar:ti, i.izleti, csa
Illdl rendezvenyek lebonyo
Ift<lsat kllmalizalt p.ttermunk
ben /0 foig.

,
PPSY/E'l{·,

PanZ10 is ~tt ,rent
5500 Gyomaendrod, Szabadsag ter 6.

Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240
E-mail: f.~kpanz.i.Q.@JlliI.il..globonet.hu

http--:UVJLw~esl.-cl\Pi}nzj.Q,bJ.L

Barati, csaladi uzleti ren
deZVE!f1y lebonyolitasa val'al
Juk a teljesen klimatizalt Hidfo

L..t<="-'~"-=---,,---,=-==olI!~-'-"'-'~-Ld etleremben 160 Wig.

2
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fi kerezszteny nezmzezti gondolat hirnokez Aro: 220 Ft

XXII. evfolyam 8. szam * Torsodolmi, kulturolis, hogyomony6rz6 foly6irot *
- . '-

A tartalomb61:

Hunyai Szent Laszlo bucsu - fOpap volt:
Kalaman Janos eleki pIebanos

2015. jllnius 27
~ en, Szent La zl6 ki
~ nily iinnepen a bllcsui
> szentmiset kovetoen
~. megszenteltek a Timar
" kereszt lljraallitott vas
~ KrisztusM, es az azt
~

" hordoz6 lij fakeresztet.
Az esemenyen a 1ovet
kezo beszed hangzott
el:

Ennek a kereszt
nek a legfObb tizenete:
Az id6tall6, or6k er

.. venyii ertekeket meg
kell orizni es haszno
itanunk i kell ele

tiinkben! Ez az orok
ervenyiiseg mind a
kereszt anyagara, mind
eszmeisegere igaz. De
vajon milyen orok er
venyu eszmekrol van
is itt sz6? A korpu z
(Krisztu -test) torte
nete alapjan megalla-

pilhatjuk, hogy ez a fO
iizenet harom idotall6
eszmebal taphUkozik.

Az elsa eszme:
Krisztus vigaszt es re
menyt ad az elet min
den bajaban.

Ezt a Vaskrisztust
1765-ben Thnar Mi
haly es Matyas allitot
tao Eredetileg az End
rodh6z tartozQ simai
pusztan, a csarda es
aZ orszaglit mellett
allt. A simai pusztan
pasztorok legeltettek
az endrodiek nyajat,
es ezek a pasztorok ta
vaszt61 egeszen 0 zig
ott eltek. Mivel messze
voltak a kozsegtol es
a templomt61, kellett
egy hely, ahol megeltek
hitliket, ahol a pusztai
egyediilIetben vigaszt
es remenyt kaphattak.

2015. augusztus
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Glmnazlumi ,'eszleg

Ojra Itt a nyarl- v y eletk "p k gy osztalykir' ndul' sr61

A( •A0 zt Iyelsa sztiilyklr nd lara jLinius kozepen ke
rUit sor. Harom napr m ntlink BU ks ntke ent , gimm\
zl m nyar 16jab ,

A on tunk k r r gg Iinduit. 0 tlI ertUnk oda sz I-
I sr . Amlg I p k Itunk, az Idoj r Ligy gondolta, hogy nem
fog dv znl n klink, Ikezd tt 5Z kadnl z so. A karty es
at rsasjatek mell tt ontattunk. Est folyta tuk kazos j te-

ot, a rossl Idoj r 5 mlatt, de z uromben z arom. hogy igy
meg jobb n OS5Z kov' csol6dtunk. M' nap m 9 bedeltUn
egy koz 1/ "tteremb Il, 5 ill JUredr v ttiik z iranyt, gy 
logos n. Otkozben n ha me k lIett ·lInunk. hogy megbizo
nyosodjun r61. blztos j6 fele m gyUnk-. 9 mindig cse
pergett z s • mikor oda . rhink iiiI fiir di vlzeseshez, ami

1 'g Igy is yonyorii volt. jd z rdel kisvasuttal indult Ink
Iskolcr . Bukksz ntk resztre viii mos I s busszal ut z

tunk. Ester m r gesz n}o Id I tt, f y s%8lonn t utottunk.
AtuzgyuJU meg! po n konny n m nt. A ztorlzg Us e per
sze z enekles m mar dt I. jllos m .sn p delel tt m r z
osszepakolassal r ndrakassal kell tt kUszkodnUnk. eva
5 roltunk fent! kisboltb n z litr 5 elindultunk. A hazafele
Liton csendes I tt z szt Iy. mind nki Imerengett harom
nap esemenyein.

Elso osztalyklr ndul sn k fant sztiku volt. Koszonjiik
H jnl n 'nl!

(Fmkas Adri lin 9 A oszf(l{yos tanuld)

z ntg II rt sek al tonszarsz6n

Hillc'lVaI gondolunk es k6szonetet mOI1c1unk a kov tkezo
.geknek .5 mllganszemelyeknek:

Gyomaencfrod Varos Onkormanyzata
zent Imre Plebdnio

Mammut Tee I-Iungary /(ft.

(saba Talk I<ft.
Tivi Teehni!<a I<ft.
Skylotec Hungary I<ft.
Nemeth Nyflaszaro Gyart6 €s Forgolmazol<ft.
I<alamaris Papfr-fr6szer
Endr6cf Patika
Agro Art/h dz - Farkas Mate
Tapfr·Papfr froszer
Lourdes Honey I<ft.

1\ tabor lak6i



Hegediis Bence

KOSZONJUK) POLGARMESTER ASSZONY!

Ivanyi Laszlo pltibanos koszonetet mond Petenyi Szilardll/?polgcirr1'lestemek
a templombucsun

.]K

Ismeretes, hogy 2015 junius vegen lemondott Hunya pol-
garmestere, Petenyi Szilardne, Mandoki Anik6. '

Evtizedekkel ezelott erkezett ferjevel a faluba. .
A beesiiletes munka, helytallas, az emberseg hunyaiva tettc

mindkettojuket. .
Anik6 asszony sokaig pedag6guskent, iskolaigazgat6kent

s20lgalta a telepiilest. . .
A koz bizalmat kierdemelve, 2006-ban polgarmesterre va

lasztotta a falu.
Az6ta toretlen sikerrel, energiaval es lelkesedessel dolgo2Ott.
Munkajara felfigyeltek mashonnan is. Hunyat tobbszor min

tafalunak tekintettek hivatalos helyeken. Babak Mihaly szarvasi
polgarmester egyszer azt monda, hogy "Petenyine luxus Hu
nyanak polgarmesternek". Pedig a l<is faluban eIoknek talan na
gyobb sziiksege van tamaszra, mint a varosban eloknek. '

Orom volt latni, hogy a munkanelkiilieket is hogy foglalkoz
tatta.

Polgarmester asszony kiesibol is tudott eredmenyeket fel
mutatni. Soks2Or jartak nalam olyan szemeIyek, akik korabban
sose jartak Hunyan, meg kulfOldiek is. Mindenkit megfogott
a falu tisztasaga, rendezettsege. Termeszetesen ehhez kellett a
hunyai nep igenyessege, s2Orgalma, egyiittmiikodese is.

Az epito-szepito munka mellett torodott az emberek szeme-
lyes sors{tval, helyzetevel, problemaival is. .

Ko~z6njuk, Kedves Polgarmester Ass20ny a faluert vegzett
tobb evtizedes mUl1kadat! Utols6 nyilvanos megjeleneseden,a
hunyai bueslll1 ugyan mar megkoszontem tevekenyseged, de a
sz6 elszall, iras megmarad az ut6kornak is, ugymint a munkad
is.

Koszonom a falu neveben, amit az emberekert tettel. Kiva
nom, kivanjuk, hogy sok oromod teljek szeretettesaladodban,
Isten adjon Neked egeszsegben, aJdasban gazdag hosszu eveket!

. Ivanyi Laszlo
Iwnyai pIeballos

Andras es tsapata, Petenyi Szilardne polgarmester asszony es a koz
munkasok,: Nagy Zoltan, David Vendel, T6th Mate, Hanyecz Csaba,
Sinkovicz Gyorgy, Huszka Mihaly es Gaspar J6zsef

TehM ha ossze akarjuk foglalni a lenyeget, akkor it kereszl i.ize
nete: az idotall6, orok ervenyu ertekeket meg kell orizni es haszno-
sitanunk kell elettinkben!

Es mik is ezek az orok ervenyu ertekek, eszmek?'
- Krisztus vigaszt es remenyt ad az elet minden bajaban.
- Ha Krisztushoz fordulunk, a meg a legkilatastalanabb helyzet-

ben is segiteni fog.
- Ha osszefogunk, akkor barmire kepesek vagyunk.
Amen.
Ezt kovetoen Ivanyi Laszl6 kanonok-plebanos megszentclte a

keresztet.
Kegyelmi pillanatokat elhettiink at, melyek orokre lelklinkbe

iv6dtak.

.I{eresztszenteles Hooyal)
-folytatas a cfmlapr61 - .

Masreszt az ott elhalad6 orszaglit vandorai es a esarda vendegei
szinten megallhattak egy kiesit, hogy lelkileg felfrissi.i1hessenek. Ezt
a ki.i1detest a kereszt 1765-tol kozel szaz even at toltotte be.

A masodik eszme: Ha Krisztushoz fordulunk, a meg a Iegkila
tastalanabb helyzetben is segiteni fog.

1863-ban soha nem latott aszaly sujtotta Endrodot, a falu az
ehhalal szeIere keriilt. A keresztallit6k egyik leszarmazottjanak,
bizonyos Timar Janosnak ekkor Hunyan, a berenyi ut mellett volt
a foldje es tanyaja. A esaladot nagy veszely fenyegette, mert ha a
szarazsag elviszi a termest, akkor ok is konnyen ehen halnak. Mi
vel ebben a helyzetben a foldrol nem kaphatott segitseget, ezert az
egiekhez fordult. Engedelyt kert es kapott, hogy a keresztet Simar61
Hunyara hozhassa, hogy az vigyazzon a termesre. A kereszt ujra
szentelese 1863 jlll1ius 24-en tortent Sehiefner Ede endrodi pleba
nos altaI. Az iinnepelyen mintegy 600 ember vett reszt, akiket a esa
lad ott meg is vendegelt, a szegenyseg dlenere meg okrot is siitottek
az alkalomra. Mai fejjel gondolhatnank, hogy ez bolond, az ehhaIal
szeIen meg okrot stittet es 600 emberre pazarolja maradek eIelmet.
Timar Janos nem yolt bolond. Timar Janos mindent egyre tett fel,
es a legkilatastalanabb helyzetben is Krisztushoz fordult. Es Krisz
tus segitett! A termes megmaradt, sot a koriilmenyekhez kepest
j61 is adta! Ez bizony esoda! Masok meg az elvetett mennyiseget
sem kaptak vissza, oneki megis j61 adta. Itt meg kell meg jegyez
nem, hogy a kereszt uj helyen a kozepkorban minden bizonnyal
egy templom allt,igy eleve szent helyre keriilt. Hogy errol Timarek
tudtak-e vagy sem, rejtely. A kereszt es a korpusz torteneteaz elsa·
vilaghaboruutan kette vall. 1917/18 kornyeken id. Timar Peter Pal
a fakeresztet, egy uj, ontottvas keresztre esereIte, halab61 azert, hogy
fia, ifj. Timar Peter Pal, meg ha vakon is, de elve hazakeriilt a vilag
haborub61. Ez az ontottvas keteszt az6ta is a20n a helyen all. A regi
kereszt tablaja az ujra keriilt, a korpuszt azonban nem hasznaltak
fel ujra, hanem a tanya elejere, a szeldeszkara szogeltek, mintegy
mement6ul. Par evtized mulva pedig onnan is lekeriilt, es a padlas
ra vittek. Itt mar semmire nem hasznaltak, esak a Pinter gyerekek
ha a padl¥on jatszottak, ezzel ijesztgetteI< egymast. A Vaskrisztus
latsz61ag az enyeszet litjara lepett... de ez az ut esak 2015-ig tartott.

Es itt jon a harmadik eszme: Ez a kereszt az osszefogas keresztje.
2013 oszen a Timar esahid egyik leszarmazottjaval, Pinter Ba

Iintne Timar Jolan nenivel beszelgettUnk a keresztrol. Egyszer esak
ugy mellekesen megemliti, hogy az eredeti badog meg megvan a ta
nya padkisan. En szabalyszer(ien lefagytam, es meglepodve neztem
ra, hisz tudtam, hogy ez akkor egy tobb, mint 200 eves egyediila1l6
emlek. Mar ott megfogalmaz6dott benniink, hogy ezt ujra kell al-.
litani, mert ilyen regi Vaskrisztus nines meg egy a megyeben, sot
talan az egesz Alf61don.

Az elsa lepesek 2014 vegen kezdodtek meg, ekkor kezdeme
nyeztiik a Krisztus lljraaIlitasat. Az egyhazkozsegi kepviselotestiilet
egyhangulag egyetertett a tervvel, igy megindult a kivitelezes e16
keszitese. Sok egyeztetes, egyezkedes utan ugy dontottiink, hogy a
kereszt legalkalmasabb helye itt, a plebania eIOtt Iesz.

2015 juniusaban az urnapi szentmise utan Ivanyi Laszl6 ple
banosunk az asztalra esapott, hogy marpedig itt a buesura allni
fog a kereszt. Az esemenyek itt felgyorsultak. Dr. Szonda Istvan
etnografus, nepi iparmuvesz e1vallalta a Vaskrisztus lljrafesteset,
~s a keresztfa megtervezeset. Kiszely Imre vilagi elnok felajanlot
ta a sziikseges akacfat, es megszervezte annak m~retre vagasat,
vegleges kialakitasat. Szilagyi Andras faipari vallalkozb es esapata
az osszecillitast es a bevasalast, polgarmester asszony j6voltab61 a
kozmunkaprogram Ielkes resztvevoi pedig a betonozast vegeztek
el, ez ut6bbihoz a hozzaval6kat is az onkormanyzat biztositotta.
A kereszt veglegesen tegnap keszult el. Ez a kereszt tenylegesen az
osszefogas keresztje, hisz minden kozremukodo szivvel-leIekkel es
ingyen vegezte munkajat.

Itt szeretnem megkoszonni minden kozremukodo segitseget
azzal, hogy felsorolom nevtiket:

- a esalad reszerol Pinter Balintne Timar Jolan, Timar Laszl6,
Pinter Geza es Pinter Aurel

- az egyhazkozseg reszerol Ivanyi Liszl6 egyhazi elnok, Kiszely
Imrc Yilagi e1nok es SOCZl) Geza hitoktat6

- a kivitelezo munLilatok ten'n: Dr. S20nda Istvan, Szilagyi

2015. augusztus VAR
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Hirek innen-onnan es hazunk tajarol

2015. augusztus

Egyhazi szemelyi valtozasok

Kiss-Rig6 Laszl6 megyespuspok az alabbi szemelyi valtoza
sokr61 dontott a Szeged-Csanadi Egyhtizmegyeben augusztus 3-i
hattiUyal: \

Dr. Laudnyecz Mih~iyBudapesten, a PazmanyPeter Katoli
kus Egyetemen fo\ytatja tudomanyos munkassagat.

.Kinevezesek:

Oroshaza~ Jezus Szive'lplebania:lvanyi Laszlo esperes
plebanos;

Devavanya, Szent Anna-~Iebania:Szab6 Zoltan Jeno pleba-
nos; .

Ketsoprony, szenEIstv'.h Kinlly-pJebania: Arany Gabor ple
baniai korman 6; Mindszent, Mindenszentek-pleba
nia: Salamon aszl6 pJehanos;

Nagyszenas, Nagyboldogas5zony-plebania: Perlaki Gyargy
plebanos; .

Ujkigy6s, Szuz Maria Szent Neve-plebania: llyes Zsolt ple
banos;

Csongrad, Nagyboldogasszony-plebania: Bilibok Gyargy
kaplan.

Nytigallomanyba helyezes:

Horvath Sandor (eddigi devavanyai plebanos)

Oldallagos ellaMs:

Szeged-Tape - a Szent MihaIy-plebaniM a szeged-petofitelepi
Jezus Szive-plebania IMja eli

Hunya - Szent Laszl6kiraly-plebaitiat a gyomaendrodi
Szent Imre-plebania lcitja eI.

MEGHivo
2015. augusztus 15-en szombaton 19 6rai kezdettel a hunyai

Muvel6desi Otthonban

EGYHAZKOZSEGIVACSORA
lesz/ melyre mindenkit

szeretettel hivunk es varunk.
ll""""~~"""~

Vacsora: birkaporkolt
Jegyek kaphat6k a hunyai plebanian es a hunyai boltokban.

Tombolatargyakat koszonettel fogadunk!
(Ev6eszkozt, tanyert hozzunk magunkkal/

italr61 mindenki maga gondoskodjon!)

SAJTOKOZLEMENY

"LELEKKEL A KOROSOK MENTEN"
- TURISZTIKAI FEJLESZTESEK GYOMAENDR6DON

A VALLAs ES A KaRaS aKOLOGIAJA TDKREBEN
DAOP-2.I.lIJ·12-2012-0007

A Del-alfaldi Operativ Program kereteben Gyomaendr6don
Madasra keriil a "Lelekkel a Karasak menten - turisztikai fej
lesztesek a vallas es a Karas akolOgiaja tiikreben" c. projekthez
kapcsol6d6an valamennyi projektelem. A projekt asszkoltsege
459.191.080,- forint, amely 100%-os europai uni6s tamogatas
sal val6sult meg. Az eur6pai uniostamogatas eredmenyekent
Gyomaendrod egyedi.ilallo termeszeti es kultunHis ertekeinek
kihasznalasaval, a zarandok turizmus hagyomanyteremtesevel,
az akoturizmus bevonasaval egy atfog6 komplex turisztikai fej
lesztes nem csak a yaros turisztikai fejl6deset inditja meg, ha
nem hosszutavon a gazdasagl fellendiileset is megalapozhatja.
, Befejez6dtek a program- es elmenyelemek kivitelezesi'mun

kalatai es most a kazanseg, az ide erkez6 turistak szamara is
megismerhetove vaHk.

A vallasi turizmus fejlesztes reszekent a Szent Antal Zaran
dokhaz az Endr6di Nephaz udvaran talalhat6 elhagyatott epi.ilet
atalakitasa utan 21 f6 elszallasolasara alkalmas. Gyomaendrod
rol2012-ben els6 alkalommal indult a Szent Laszlo zarandoklat
Nagyvaradra a Karasak gatjain. A tobb orszagon ativelo zaran
doklat Zagrabbol indul es Nagyvaradig tart. A zarandokut egyik
allomasa a Gyomaendr6dan megvalosult zarandok szalIashely,
amely j6l felszerelt mosd6kkal, ebedlOvel kialakitott pihenohely.
Az epiiletben egy imaszoba is kialakitasra keriilt. A szallashely
hez kapcsolodik a Szent Antal Kenyersiit6haz eredeti allapota
Fan tortent helyreallitasa. A Szent Antal kenyerenek siil6haza
olyan kulturalis emlek/ amely a regi6nkban is egyedi.

A Hantoskerti-holtagon az Erzsebet ligetet a varoskazponltal
asszekato S6hajok hid helyen egy ujonnan epitett fahid kesziilt
el a gyalogosok es'kerekparosok szamara, mely nyitott galeriaja
reven resze a tanasvenynek. Itt a holtag partjan epiilt meg sza
badido- es kulturalis park, amely egyben az Erzsebet ligeti tan
osveny kiindulopontja is. A hid masik oldalan az Erzsebet liget
ben a Liget Fiird6 szomszedsagaban val6sult meg a tanasveny
es 15m magas kilMo, amelyen egy panoramateleszkop fokozza
az eImenyszerzest. A setaut fent a lombkoronak magassagaban
olyan akoturisztikai latvanyossag, amely a regi6ban egyedi es
kiilonleges, es amely interaktiv szemIeltet6 eszkazbkkel mutatja
be a termeszet ertekeit.

Okoturisztikai celli fejleszteskent a paIyazati program saran
a gyomai varosreszben a J6kai utcaban a volt aItalanos' iskola
epiiletben keriilt kialakitasra a Karas Latogat6kazpont, ahol a
f6 tema a viz: "Az es6cseppt61 a Korosig" temakarben kiallitas
kereteben keriilt bemutatasra a viz szerepe az ember eleteben.
Az epiilet udvaran biopiac talalhat6, ahol a helyi kistermel6k,
kezmuvesek arui vasarolhat6k meg. A gyermekek kellemes id6
talteset az udvaron jMsz6ter biztositja. A fedett szabadteri szin
pad kisebb ismeretterjeszto, sz6rakoztato rendezvenyekhek is
helyet biztosit.

A projekt masik attrakci6ja a Barka Latogat6kazpont. Az uj
epitesu bemutat6kozpont az endr6di reszen, a Templom - zugi
holtag partjan kapott helyet. A Karas haIaszati hagyomanyainak
bemutatasa mellett a Iatogat6k a modern ismeretatadas cszkb
zeivel elmenyszeruen sajatlthatjak el az okologiai gondoU<odast,
kiemelt figyelmet forditva a karnyezetvedelem es a termeszetve"
delem fontossagara. A latogatokazpont udvaran kialakitott ke
rengoben szabadteri kiallitason bemutathato az 6si halasz ~Iet,

de a mai kor igenyeire epiilO horgaszat is, valamint gasztrono
miai sarok is helyet kapott. Mindket epi.ilet a beepitett megujul6
energiaknak kaszonhetoen hozzajarul a fenntarthat6 turizmus
kialakitasahoz.

A letesitmenyek a nagykazanseg, a turistak szamara 2015.
augusztus I-tollatogathat6k.

A projektrol b6vebb informaci6t a www.gyomaendre.hu 01
dalon olvashatnak.



t6n6 es Urban Jutka
6v6n6 vigyazott a
lanyokra. Balazs ba
csi. 1962 6szetOI all
hatott ujra a diakok
ele. fgy Jettek vegUl
endr6diek.

1964-ben a
Mirh6ra koltoztek,
ahol Par6czai. Ger
gely bacsival' es
Kalmar Katica ne
nivel nagyon szep
eveket toltottek, a
kertet l<is paradi
csomma varazsol
talc Tank6eknal
Ern6 bacsi, itt Greci
hazal atoga tasa
mindig (mnep volt
nagy beszelgete
sekkel.

Milike neni von-
z6dott a nehez fel- Debrecen - 1954

adatokhoz, szfvesen
vallalta az els6sok oktatasat. A 60-as evek elejen 2 ev alatt
megtanftott olvasni es frni egy diszlexias kislanyt. Ezert ka
pott lehet6seget, hogy a kisegft6 osztalyban tanftson. Az 6
v~lemenye szerint a l<is letszamu csoportokban lehet inkabb
~mdenkinek sikerelmenye, hiszen a serGlt gyerekek eleteben
~s n~gy5>n font?s a ~icseret. Ez a mai pedag6giai nezetekben
IS. vlt~tem.a meg. Hu~a, ~ordosne Szab6 Anna segitsegevel
v~:sgalatamak eredmenyelt felhasznalta a Gy6gypedag6giai
FOlskola. .
. ~unkaj~t 1974-ben az oktatasGgy kival6 dolgoz6jil cfm

mel Ismertek el. 1981-ben lett nyugdfjas.
Anik6 4 leany, Edit 1 fiu es 1 lany unokaval ajandekozta

meg, s 5 dedunokajeil meg leilh,atott.

1998-ban Balazs bacsi agyi infarktusban meghalt. Az6ta
egyedGI.elt a Cs6~<asi zugban epftett hazukban. Tavaly nyaron
meg elvlttem nel(l a meghfv6t a 45 eves talalkoz6nkra de mar
n~m val~alta a reszvetelt. Az ut6bbi id6ben nagyon 'elgyen~
gult, ezert lanyahoz Zugl6ba kerGIt, majd k6rhazba, ahol az
elmult evben Erzsebet-napkor, edesanyja neve napjan meg
halt. Kfvansaganak megfelel6en december 13-an a Fiumei uti
Emlekkert sz6r6 parcellajaban reformalus vallasa szerint bU
csuzott el tOle a csalad.

uj kenyer fze, Iepergo konny soja,
orom-kilcagas, Jelki I<aba-ko...
Isten aldjon! Te legy vegso almunk,
s ivadekainkba szebb Jovol

TimarMMe

Riesel Balazsne Szabo Emma

(1926-2014)

.2015. augusztus

Sztilofold: Bolcso, Jniljd koporso!
Silrkc;illag il negy egtaj felol!
AnY,Hlydved billyogkent jdol!
Te Vilt;y iI teli ho s iI tavaszi zold,

Szab6 Emma, Milike ta
nit6 neninek 88 ev adatott
meg.

Szekelyhfdon szuletett
1926. aprilis 2-an. Szulei
Hajduboszormeny mellett
tanftottak ekkor, edesanyja
a szGles idejere tert vissza
szGJ6foJdjere, az akkor mar
Romaniahoz tartoz6 varos
kaba.

Milike neni mindig bUsz
ke volt csaladi gyokereire:
edesanyja ermelleki kan
tortanft6k, edesapja hajduk

_ .. ' es debreceni cfvis polgarok
leszarm_~~?ttJ.~...Klsgyermekk?,ra! HaJdubaszarrueny.mellett,
Bodaszolon toltotte, ahol a szulel tanrtottak.

Err61 fgy emlekezett korabban: "Mivel edesapam 120 gye
~eket tanftott egyszerre, en kozben az 5. es 6. osztaly anyagat
IS n:egtan~ltam. S6t: mint amolyan segedtanft6, besegftettem
nekl az 1. es 2. osztalyban. Meg tanmenetet is csinaltam."

. A csalad Emma es Anna lanyaik polgari iskolai es gimnaziu
ml tanfttatasa miatt Hajdubaszormenybe kaltazatt. 1940-ben
"hazakaltaztek" Nagyvaradra, ahol Milike neni tanft6kepz6s-
kent a visszacsatolt terUletek mellusz6bajnoka lett. Edesapja Milike neni alapozta meg kes6bbi tanulmanyainkat. 0 tanf-
3 gyerekes apakent megjarta a Don-kanyart, majd az egesz tott meg minket frni es olvasni.
csalad Pesten a karbezarast. ' .' Halaval gondolunk a Nagylany iskolaban egyGtt taltatt els6

.Milike neni Debrecenben djplo~azott, majd szGleivel a ka- IsJwlas evGnkre es bucsuzunk minden tanitvanya neveben.
zeit Nagycseren tanftott. Felvettek ugyan Budapestre a Test- Emleket meg6rizzGk.
nevelesi F6iskolara, de szGlei az ott elvart elelmiszereket nem Nyugodjon bekeben!
!udtak volna kGldeni, hiszen mindenGk Nagyvc"iradon maradt. Giricz Laszl6 - egykori tanftvany (1961-1962)
Igy 194&ben boldogan jelentkezett Bud<ira egy 1-------.-------:-1r---.....----...,."."'=',."..,.,,~...,.,....~
sporttaborba, ahol megismerte kes6bbi ferjet. a Sa
rospatakon vegzett Ricsei Balazst. I 950-ben haza
sodtak 0~)s?-e, majd Debrecenben tanftottak. itt szG
Je~ett /'nik6 lanyuk. Az idegen nyelveket tanul6,
mmde', irant erdeld6d6 ferje eJvallalta Hajdunana
son a iuiskola igazgat6iallascit, 1953-ban itt szG
letett lasodik leanya, Edit. Ferjet 1957 elejen az
eltelmegi szervezkedesben val6 reszvetel vadja
val let. t6ztattak, koncepci6s perbe fogtak, s emi
att a C 11adnak Hajdu megyet el kellett hagynia.
Endr6d ~ azert kerGlte-I<, mert Dienes Izra endr6di
tanft6n,lI', hasonl6 okok miatt Bekes megyet kellett
elhagyni·. Het evig a Hfdf6 utci\ban egy kulalmak
kikialtotl::saladnal laktak, Var!u Ferencelmel, akik
unokajuk' ent szerettek a lanyokat.

Milike neni Endr6don a nagyvaradi kepz6b61
tabb ismer6sre is lelt. Amikor az internal6 tabo
rokban ferjet Icitogatta,Tank6ne Szab6 Irma tani

"---~~-.::---=-::_....:.-_--_---:._---:.:.:~-=------.::..:...!!...~



AUGUSZTUSI MISEREND

VflROI$tllrNlK 2015. augusztus

AUGUSZTUSI UNNEPEK

I. 1."Mindazt, amit Anyam Szive altai kernek - felteve, hogy
a keresek megegyeznek Isten vegzesevel - megadom nekik meg a
kilenced idejen; ha ezt Tolem bizalommal kerik.

2. Minden korulmenyek kozott erezni fogjak Anyam kulon-
leges segitseget es aldasat. .

3. Beke, egyetertes es szeretet fog uralkodni lelki.ikben es
csaladjukban.

4. A csaladokat megovom a botranyokt61, a csalodasoktol es
az igazsagtalansagoktol.

5. A hazastarsak egylitt maradnak, es az e!t<'lVozottak vissza-
ternek csaladjukhoz. .

6. A csaladtagok meg fogjak egymast erteni es mindvegig
allhatatosak maradnak a hitben.

7. A gyermekeket varo anyak Anyam kiilonos oltalmat ta-
pasztaljak, es mindazt elnyerik, amit maguknak es gyermekuknek
kernek.

S. A szegenyek lakashoz es taplaIekhoz jutnak.
9. Elvezetem oket az imadsag es a szenvedes szeretetere,

megtanuljak szeretni Istent, felebaratjukat es ellensegeiket.
10. A bunosok kiilonosebb akadalyok nelkul megternek, ak

kor is, ha mas vegzi el helyetti.ik a kilencedet.
11. A bunosok nem fognak visszaesni eloz6 biineikbe,s nem

csak buneik bocsanatat nyerik el, hanem a tokeletes banat es szere-
tet altai a keresztsegi artatlansagot is. .

12. Akik ezt a kilencedet a keresztsegi artatlansagban vegzik,
ezutan nem fogjak Szivemet egeszen halalukig egyetlen Slllyos bun
nel sem megbantani. (Kulonosen all ez a gyermekekre!)

13. Az oszinten megtero nemcsak a karhozatt61, hanem a tisz
titotuztol is megmenekul.

14. A lanyhak elhagyjak tespedesiiket, buzgosagukban kitar
tok lesznek, es rovid ido alatt nagy tokeletessegre es szentsegre jut
nak.

15. Ha a szi.ilok, vagy valamely csaladtag vegzi el az elso
szombati kilencedet, nem karhozik el senIti a gyermekek es a csa
ladtagok kozul.

16. i A fiatalok koziil sokan megkapjak a papi, vagy szerzetesi
eletre szol6 hivatast. .

17. A hitetlenek hitre jutnak, az eltevelyedettek c:::;;:?

A bekovetkezett szemeIy~ valtozasok miatt augusztus 3-tOl:

Endrod:
vasarnap 9 ora

hetkoznap reggelente fels ora (csut. kivetelevel)

Gyoma:
vasarnap IS ora (telen 16 ora)

Hetkoznap: pentek 17 ora

Hunya:
vasarnap: 11 ora

hetkoznap: kedd es szombat IS ora

A masodik vatikani zsinatot koveto, 1969-es evekbeli naptarre
formig augusztus utolso vasarnapjan i.ilte a Katolikus Egyhaz Szuz
Maria szeplotelen Szivenek unnepet, es ezzel az egesz honap Maria
Szive tiszteletenek lett szentelve. Bar a naptarreformkor az unnep
atkerult juniusra, a Jezus Szive iinnepet koveto szombatra, a nepi
imadsagos hagyomany maig Maria Szive hOnapjakent tartja sza
mon augllsztust, sok helyen naponta imadkozva ebben a honap
ban a Maria Szive litaniat, es egyeb, a szeplotelen sziv tiszteletere
vegzett ajtatossagokat.

De hogyan is alakult ki eza tisztelet egyhazunkban? A Jezus
szive tisztelet barold, kori, XVII. szazadi megjele'nesevel szinte egy
idejuleg felmertilt, hogy nem csupan Jezus szivet kell tisztelnunk,
hanem azt az anyai szivet is, mely alatt a MegvaIto megfogant; azt a
szivet, melybe belevesodtek Jezus szavai; mely aggodott a felnovek
vo Jezusert, s mely megtort a keresztfa alatt... Szalezi Szent Ferenc,
Sved Szent Brigitta, Helftai Szent Gertrud, es Szent Mechtild voltak
az apostolai a Maria szive kultusznak, mig vegul Eudes Szent Janos
buzgolkodasa eleri, hogy a Szentszek 1676-ban elObb az agostonos
es a kapllcinus szerzetesrendre, majd az egesz vilagegyhazra kiter
jeszti Szuz Maria szeplotelen szive unnepet augusztus utolso vasar
napjara.

Az 1917-es Fatima-i (Portugalia) Maria-jelenesek, melynek so
ran a Szent Szuz honapokon at megjelent harom pasztorgyermek
nek, Francesconak, Lucianak es Jacintanak, szentesitik a Maria szi
ve tiszlelelet, hisz a jelenesek soran Szuz Maria arra keri a vilagot,
hogy im,idkozzak rendszeresen a rozsa[Uzert, minden honap 13-ik
napjan lartsanak engesztelo imaorakat a Szeplotelen Sziv tisztelete
re, a papa ajanlja fel az egesz vilagot, de kulOnosen Oroszorszagot
Maria sZlve oltalmaba, es a honap elso szombatjan vegzett szent
gyonasokat es szentaldozasokat a hivek ajanljak Maria szive tisz
teletere.

Az 1940-es evek ujabb elorelepest hoztak a Maria Szive tisztelet
elterjedeseben, amikor a magyar nepunkbol szarmazo Kovacsics
Maria Natalia nover (1901-1992) magan-kinyilatkoztatasai so
rein az Dr Jezus 33 igeretet [Uzott a Maria Szive tiszteletere vegzett
kilenc elso szombati ajtatossaghoz. (A 33 igeret alabb olvashato!)
Nepunk langlelku apostola, Mindszenty J6zsef biboros hercegpri
mas elismerte es szorgalmazta Natalia nover magan-kinyilatkozta
tasainak val6ssagat, s ezzel mi is batoritast nyeriink, hogy a Jezus
Szive tisztelet meJlett kulonosen most, augusztus honapban gyer
meki tisztelettel vegyuk korul imadsagainkkal Maria anyai Szivet,
s imadkozzuk gyakran a sok bucsllval ellatott fohaszt: "Szuz Maria
szeplOtelen Szive, legy ami menedekunk!" Amen.

A Natalia novernek tett, a Maria-Szive tisztelethez [Uzott 33 ige-
ret: I

1. siombat:
2. vasarnap:
4. kedd:
5. szerda:
6. esulbrtbk:
7. pentek:
8. szombat:
9.vasarnap:

10. hetf6:
11. kedd:
12. szerda:
13. esiitbrtok:
14. pentek:
15. szombat:
16. vasarnap:
18. kedd:
19. szerda:
20. csiitortok:
21. pentek:
22. szombat:
23. vasamap:
24. hetfa:
25. kedd:
27. csutbrtbk:
28. pentck:
29. szombat:
30. vasarnap:

Ligouri Szent Alfonz puspok, egyhaztanit6
Evkozi lS.vasarnap
Vianney Szent Janos aldozopap
Havas Boldogasszony
Drunk szinevaltozasa
Szent II. Szixtus papa es tarsai vertanuk
Szent Domonkos aldozopap
Evkozi 19.vasarnap
Szent Larine diakonus, vertanll
Szent K1ara szuz .
Chantal Szent Johanna Franeiska szerzetesna
Boldog XI. 1nee papa . .
Szent Maximilian Kolbe aIdozopap, vertanu
Nagybo1dogasszony
Evkozi20.vasarnap
Eudes Szent Janos aldozopap
Szent Bernat apat es egyhaztanito
Szt. Istvan kirllly, Magyarorszag fOvedoszentje .
.Szent X. Piusz papa
~oldogsagosSzuz Maria kiralyn6
Evkozi 21. vasarnap
Szent Bertalan apostol
Szent Lajos es Kalazanci Szent Jozsef
Szent Monika
Szent Agoston puspbk, egyhaztanito
Keresztel6 Szent Janos vertanl\Saga
Ev\(ozi 22. vasarnap
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fumepe: augusztus 20.

969 koriU szilletett Esztergomban.
Va16sziniileg Szent Adalbert keresz
telte meg.

Asztrik szerzetessel kerte II. Szil
veszter papat6l jogainah: megerosi
te8ft es a teljhatalmat. lOOO-ben
Magyarorszttg kiralyava koronaztak.
Boldog Gizella lett a felesege. Fiaval,
Szent Imrevel 61~ harman a magyar
csaladok szamara mutattak koveten
dopeIdat.

Igazsagos, bekeszereto es szent
cleW kiraly volt. Kemenyen megkove
telte a pogany hagyomanyok e1hagya
sat. Tiz piispokseget alapitott es tobh
kolostort. Tamogatta az egyhaz ele
tet. Elete vegen sUlyos betegsegekkel
kLizdott. Mereny1ettel is megpr6hal
tak: eleterc tomi. Remenytelensege-

ben Marianak ajanlotta fel ,koronajat
es az orszagot.

1038. augusztus 15-en halt meg.
Szekesfehervarott temettek li::l ab
ban a Nagyboldogasszony szekesegy
hazban, amit 0 epittetett. 1083. au
gusztus 20-an ebben a templomban
avatta papai engedellye1 Szent Lasz16
szentte. Szent Jobbjat kes60b talal
tak meg. Evente ezt a be~ses crek·
lyet ezen a napon iinnepelyes konne
netben viszi a magyar egyhaz a vilag
szil1e ele. Szent Istvan Magyarorszag
fovedoszen~je.

(Ivanyi Lasz16: 200 (~ves az
endrodi Szent hnre-templom

Fot6: Ivanyi Lasz16)

visszatemek az EgyhAzba.
18. A papok es szerzetesek htisegesek

maradnak hivatAsukhoz, a htitlenek elnye
rik a bunbAnat es visszateres lehetosegenek
kegyelmet.

19. A szli16k es az eloljar6k nemcsak
lelki, hanem anyagi gondjaikban is segitse
get kapnak.

20. A test megszabadul a vilag es a sa
tan kiserteseitol.

21. A kevcl\'ek aLizcltosak. 3Z indula
tosak egymast sz~retokkc' lc'lIlek.

22. A buzg6 lelkck l1legtdpasztaljak az
ima es az Aldozat edesseget; nyugtalansag,
ketsegek, aggalyok nem gyotrik oket saha
sem.

23. A haldokl6k halalkLizdelem es a
satan tamadasa nelki.il fognak tavozni, a
hirtelen es kesziiletlen haIalt61 megmene
klilnek.

24. A haldokl6k oly nagy vagyat erez
nek az orok elet utan, hogy magl1kat akara
tomnak megadva AnyAm karjai kozt tavoz
nak a foldi eletbol.

25. Az itetetneJ ugyanok Anyam kiilo
nos oltalmat fogjak tapasztalni.

26. Megkapjak a kegyelmet, hogy az
En szenvedesem es Anyame irant reszvetet
es szeretet erezzenek.

27. A tokeletessegre torekvok kivalt
s'agkeppen elnyerik Anyam f6 erenyeit: az
alazatassagot, a tisztasagot es a szeretetet.

28. Bizonyos kLilso es belso orom es
beke fogja oket kisemi egesz eletid<ben,
mind egeszseges, mind beteg allapotl1kban.

29. A papok elnyerik azt a kegy~l-

met. hogy minden nehezseg nelkiil az En

Anyam jelenleteben eljenek.
30. Azok, akik a Velem val6 egyesii

lesben elorehaladtak, megkapjak a kegyel
met, hogy ezt az egyeslilest at is eIjek. Tud
ni fogjak, mit jelent ez: mar nem ok eInek,
hanem En elek bennlik. Vagyis: sziviikkel
En szeretek, lelkiikkel En imadkozom,
nyelvlikkel En beszeIek, egesz lenYLikkel En
szolgalok. At fogjak elni, hogy ami j6, amL
szep, ami szent, ami alazat, ami szelidseg,
engedelmesseg, ertek, ami csodalatos van
bennuk, az En vagyok. En, a mindenhat6,
vegtelen, egyetlen Ur, egyetlen Isten, egyet
len Szeretet.

31. Azok Ielke,
akik ezt a Idlencedet
vegzik, mint feher
JUiomok ragyognak
Anyam Szeplotelen
Szive koriil az orok
keval6sagban.

32. En, az isteni
Barany, Atyamban es
a Szentlelekkel egy
segben mindorokke
orvendezem e lel
keket lAtvan, akik
Anyam Szep16telen
Szive altai eljutnak az
orok dicsosegbe.

33. A papi lel
keka hit szerinti elet
ben es az erenyekben
mindig elobbre jut
nak.

A Szuzanyanak,

mint a vilAg Kiralynojenek linriepeIyes,
nagy igerete:

"Minden h6nap elsa szombatjan a po
ko1 kapui bezarlllnak. E napon senki nem
lGirhozik el. Kinyilnak a tisztit6hely kapui,
sokan jlltnak be a mennybe. Ezt Fiam ir
galmas szeretete ajandekozta Nekem, hogy
megjutalmazza azokat, akik tisztelik Szep
lotelen Szivemet."

Szuz Maria Szepl6telen Szivc, legy a
mi menedekLink!

Czank CaboI' pleb'lnos

Mriria Szive - elldrodi himzes
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GYOMAENDRODI KRONlKA - Civil sarok
Ivanyi Istval\ .. .junior

2015. ~ugusztus

pentek 8-12, 13-18.
szombat 8-18.
vasarnap 9-12

Benke Maria
Vecses, 2013. augusztus 5.

. - Hogy allsz a sporttal, testedzessel?

TestneveIes oran focizunk, kosarIab
dazunk, ez elegendo nekem. KiilOn sport
ra nem jarok, a kertben szeretek dolgozni,
tenni-veuni. Ha igenyem van ra, mozgok
eleget, a hunyai zarandokturanis l,egyalo
goltam tizenhet kilometert ... - teszi hoz
za mosolyogva.

- Wgiil melyek a tavolabbi tervek, 'kiala-
kult mar. mi szeretnellenni? .

Csillagfenyek tengereben
az egbolt fenybol szott pahistja
vilagit. utat mulal az ejben,
szikraz6an szetterul a tajra ...

OsztOl a Szent Gellert Iskoh gimna
ziumi egysegeben folytatom a tanulast.
Tenylegesen a kilencedik osztaIy\a fogok
jarni. Nehany gimnaziumi tanar mar ta
nitott beuniinket nyolcadikban is, igy
nem lesz teljesen ismeretlen az Nkor
nyezet. Ezeket az eveket is felhasznaIom
a rninistraIasra s az egybazi> kc,z,ossegi
szolgaIatra.

A kovetkezo negy ev alatt maJd az is
kialakul milyen palyat szan nekein az Is
ten, van meg idom, addig is tanulfJk, kep
zemmagam.

A beszelgetes vegenfrissitoUI meg elkor
tyolgattunk a sziilokkel egyiitt egy kis iidito
r6zsalevet, mely val6ban nagyon fin om volt,
tear6zsab61 kesziilt Czank Gabor £ltya re
ceptje szerint.

Gyomaendrod mindig is gazdag volt ta
lentumokban, sok tehetseges, sikeres embert
adott mar az orszagnak, akik oregbftik a va
ras hirnevet.

Kivanom, idovel Pisti is legyen egyike
ezen sikeres embereknek mindnyajunk 01'0
mere.

Dr. Varju Laszl6

Hideg az ej, fenyes a telihold.
Borzongva btljik a felh6k moge.
Buj6cskazik. jatszva gondot old,
a csillagok fenykoszorut fonnak kore:

Egy szerelmespar andalogva setal.
Nezik egyutt a csillagos eget,
valasszunk kozos csillagot ta.n'?
sz61 a tilt, s a Jany arcara cs6kot lehel.,.

Kivalasztjak a Goncol szekeret.
Kez a kezben gyonyorkodnek benne.
Sokaig mozdulatlan kemlelik az eget.
mintha az elettik vegso pillanata lenne ...

Csillagfenyes ejszakaban.. ,.

angolul s olaszul szeret
nek megtanulni.
Az iskolai nemet
mellett ev eleje ota
olaszul is tanulok
autodidakta m6don
onszorgalomb6I.
Nagyon tetszik ez a
nyelv. En megtanu
lorn a szavakat, anya

f pedig kikerdezi. A
Don Matteo nepsze
rii sOl'ozatot olaszul
nezern eredetiben a
RAJ olasz televizio
ad6jan.

NemetiiI,

- Mi a kedvenc tantargyad, erdeklodesi
korod?

Tortenelem es il'odalom.
Szeretnek sokat tanulni, tudl1i, ezert

sokat olvasok fOleg tOrtenelmi, egyhaz
torteneti s irodalmi muveket. A tOrte
nelem mellett a verseket is szeretem.
Irodalmi szinpadi foglalkozasokon is sze
repeltem az iskolaban. Polallyi Eva tanar
neni sokat foglalkozott veIiink, versenye
ken is reszt vettiink.

- Hallom nemetiiJ is tanulsz, hogy allsz
a nyelvekkcl, melyek nelkiilozhetetlenek a
mai vilagban, az uj Eur6paban az ervenye
si.iIesben?

Harmadikos-negyedikes koromt6l
pedig mar a Szent Jmre Templomban ve
szek reszt az istentiszteleteken, ministra
10k most mar Czank Gabor alya utmuta
tasa szerint. Aki mar ram bizott Iitaniat,
vecsernyet, kerfsztutat. Sokat tanulok
tole, s azt szeretem.

Varjuk

Osz/6csne Kati

10 t6z6
Gyomaendrad, Fa ut 56/7 sz.

jatekos ked"ufogad6inkat
nyitvatartas: .
hetf6, kedd 8-12, 13-17.
szerda 8-12, 13-18.
csutort6k 8-12,13-17.

Par hettel kesobb sziilei oregszolOi haza
ban beszelgetiink.

- Mit lehet r61ad tudni. mi6ta minist
n\lsz. s hogyan kezd6dott aktiv hiteleted?

A ballagas, mint minden ballagas, ter
meszetesen szepen lezajlott, a.meghatott szii
16k, vendegek reszvetele mellett elbucsuztak
a dieikok. A legkivnlqbbak kiilonbozo jutal
mnknt vehettek at az igazgat6 urt6/. Ivanyi
Istvan nj'olcadikos vegzos tanul6 emlekpla
ket tel knpott lemplomi szolgalataert es kiwi
16 kozossegi 111unkcijMrt.

Pist; - nhogy sokan nevezik _. szarntalan
hcl)'i eg)'hrizi rendezvenyen szerepelt, mi
nistnilt az ut6bbi par evben, s a civil kezde
men)'ezesre szervezett iinnepi megemlekeze
seken is - mint legut6bb az Uldozott gazdak
emleknnpjan - lelkesen viszi a keresztet a ki
vonultiskor, vagyenekel. Egyre tobben dicse
rik 5zep felolvasasaiert, egyedi tehetsegeert.

2000. szeptember 22-en sziilettem
es kes6bb innel1 ebbol a csaladi bazMl
jar; 101 az oregszolOi 6vodaba. Jskola
b:, l~ezdctektol a Szel1t Gellertbe jartam,
szideim oda irattak be. Szerel1csere van
bllszjarat, igy nem okozott gondot a ta
vo !sag, a bejaras.

A Sient Gelle: t Altalcinos [skola, Gimna
zium es Kollegium nyolcadikosainak junius
vegi ballagasara kNtam meghiv6t az igaz
gat6 urt61 s a tantestiilettol. Nem is nagyon
olvastam el elore a ballag6 diakok nevsorat,
igy meglepodve futottam ossze vele es szii
leivel a nevezetes napon az iskola epiiletebe
erkezeskor. Hamar kideriilt, 0 is ballag.

Az iskolaban, amikor elsos voltam,
meg vult szentmise az iskola kapolnaja
ban, igy vasarnaponkent Ivanyi Laszlo
atya vezetesevel vegeztiink szertartast.

Sokat koszonhetek Soczo Geza bacsi
es Varju Marianna hittanaroknak, akik
szinte foglak a kezern, mutattak az utat,
csiszoltak egyenisegem alakulasat.
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Kedves Gyomaendrodi Fiatalok! Kedves Felnottek!
Kedves Erdeklodok!

Benke Maria

Minden templomtoronyban, vagy klilon egy haranglabban la
kik legahlbb egy h~rang, amit regebben a harangoz6 emberi er6vel
egy nagy ki::itel segitsegevel sz61altatott meg. A harang anyagM61,
sulyM61, nagysagM61 fi.igg6en mas es mas hangon sz61, esodalatos,
de nines ket egyforma harangsz6. Ma mar elektromosan vezerlik,
beallitjak a harangnyelv sebesseget es aszerint id6r61 id6re haran
goznak... Delid6ben a Nandorfehervari esata gy6zelmere emlekez
ve sz61nak a harangok, es bizonyara a mindenkori barangozasnak
is megvannak a liturgiai, mint a miseknek a ku!onboz6 vallasok
szerint. .. Nem neztem utana tudomanyos magyarazatoknak, esak
az erzeseimet fogalmaztam meg...

Gyermekkoromban llgy tanitott Edesanyam, hogy ha megsz6
lal a harang, akkor keresztet vetlink, ez a szokasom mind a mai
napig megmaradt.

Ha a szliiOfalumba, Endr6dre latogatok, es kozeledlink, az els6,
amit eszreveszek a Szent Imre-templom, ami tobb mint ketszaz
eves, es magas tornyan esillog a kereszt, a harangjanak hangjM szaz
kozlil is megismernem, s hevesebben ver a szivem, ha meghallom,
pedig mar egy fel evszazada, hogy elkerultem a szul6helyemr61.
Beves6dott az emlekezetembe, ami elenken el bennem. A harang
legbelUl, a lelkemben sz61 tovabb. Maskent harangoznak, ha esket
nek, keresztelnek, temetnek, esetleg felre verik a harangot, t(iz, ar
viz miatt, mas es mas hangon sz61 az emberekhez a harang.

Minden vasarnap unnepl6be oltozve az egesz esalad ment a mi
sere, a falu apraja-nagyja mindenhonnan, meg a tanyaviJagb61 is
megtisztelte hite szerint, a heti pihen6 napot egy mise erejeig.

A mise el6tt harangsz6 hivta a hiveket a templomba. To volt lat
ni, reszeseve valni, ahogy esendben imakonyvvel a kezukben hom
polyogtek az unnepl6ruhas emberek a templom fele. Majd megtelt
a templom, elhalkult a harang es az orgona sz61alt meg, a hivek
ahitattal enekeltek, elkezd6dott a szentbeszed.

Emlekeimben ez oly felemel6 erzes volt, h(i)gy soha senki ki
nem hagyta volna. A lelki atyank predikaci6jM magunkkal vittlik
es a lelkunkben 6riztLik.

Mara mar megvaltozott a felgyorsult vilag korlilottlink, de a
gyermekkor emleke minden vasarnap visszakoszon, ha meghallom
a harangsz6t, barhol is vagyok, keresztet vetek es esendben elmon
dok egy Miatyankot.

Ilyenkor emlekezem, a gyermekkoromra, a sz(ileimre, az osz
szetart6 esaladra, a kedves ismer6sokre, szomszedokra, baratokra.

Ez az emlek nem fajdalmas, ink<ibb kellemes erzes.
Ilyen, s ehhez hasonl6 gondolatok .iutottak eszembe a harang

sz6ro1. ..
\'ecses, 2015. julius 7.

Mi6ta az eszem
tudom, fontos sze
repe volt az eletem
ben a harangsz6
nak.

Barmerre jarok,
mindenhol bete
rek a templomba,
esendben korbeja
rom, megesodaJom
a mtiveszeti alko
tas.,okat, ha nines
mise turistakent, ~~~~~
ilyenkor nem el
s6sorban valhisos
erzliletb61, inkabb ,I.", ".,.,,~.,,~,_

gyonyorkodom,
imadkozom, elmeJ
kedem... Ha sze
renesem van, meg
sz61al a templom
tornyaban a harang
is.

Endrodi harangok

Nehany evi szunet utan 2015 szeptemberet61 ujra indul a Ba
thori Istvan Gimnazium Devavanyai Tagintezmenyeben - a
dolgozok esti gimnaziumi oktatasa.

Az elmUit evekben tobb gyomaendr6di lakostars is erdek
16dott, hogy indul-e a Barhori Istvan Gimnazium Devavanyai
Tagintezmenyeben a dolgozok esti gimnaziuma, ahova szivesen
jonnenek tanulni, erettsegit szerezni.

Most itt a nagyszeru alkalom - a menetrend szerinti autobusz
kozlekedes pedig lehet6seget ad a heti ket delutani oktatasi na
pon vale reszvetelre.

Az aut6buszok indulasa: - a Szabadsag f6teri autobusz-alto
masr61 : 14.30 ill. 15.30

Erkezes Devavanya autobusz-allomasra: 14.50 ill. 15.50
Hazautazas : Devavanya autobusz-allomasrol - Gyomaend

r6dre : 20.10 - megerkezes : 20.30

Beiratkozas helye: DAMK - Vanyai Ambrus AIt.lsk , 5510
Devavanya,Vorosmarty u. 6. '

Id6pontok: 2015. julius 22-23-an 15 - 17 ora k6zott
augusztus 12-13-an 15 - 17 ora koz6tt
augusztus 24-27-en 15 - 17 ora kozott
szeptember 1-2-an 15 - 17 ora kozott

Abeiratkozashoz szukseges dokumentumok:
a.) el6z6 tanulmanyait igazolo bizonyitvany illetve annak

fenymasolata,
b.) szemelyi igazolvany,
c.) lakcimkartya,
d.) TAJ kartya;

EI6zetes jelentkezes: E-mail: agoston.sandor1946@gmail.
com Mobil: 00-36-30/675-2492

Minden erdekl6d6t szeretettel varunk esti gimnaziumi ok
tatasunkra.

Tisztelettel es udvozlettel:

Elek Katalin igazgato - Barhori Istvan Gimnazium - Nyirlugos
Dr. Agoston Sandor - tagintezmeny-vezet6 - Devavanya

.* Evfolyamot esak kell6 szamu jelentkezes eseten indftunk

BonIS reggeI. ..

Paras nagyon a leveg6,
borus a ret s a legelo.
Pedig jUliusi nyar van,
nines hiany a fol'r6sagban ...

Hosszu a szarazsag, tikkadt minden,
es6 kellene, kiderul az eg, csapadek ninesen ...
Az id6jaras szeJsoseges,
az ilyen nyal' esak esetleges.

Merengek - milyen nyarak voltak regen,
mikor az es6k szivarvanyt hoztak az egen.
A zapor meleg volt, utana deru
felfrissitett mindent a esodas nedu.

Kar, hogy minden valtozik,
neha a deru is tavozik...
Majd hirtelen kisut a nap,
fenye melegit, j6 erzeseket ad.

Milyen keyes kell az Embernek,
esak a j6kedv, der(i legyen meg!
A napSllteS feIszaritja a parM,
rna megint llj, szep nap var rank.

Vecses, 2009. j~inius 28. - Benke Maria
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Tisztelt Olvas6!
Endr6d sajjtos lelkivilagat, gondolkodasat meghataroztak a

kul6nfele alkalmakon elenekelt dalok, n6tak is. A 20. szazad
elso feleben a polgarosod6 falusi kulturaban a magyar n6ta
eneklese egyre nagyobb teret kapott. A nepdalok mel/e mtJ
dalok es nepies dalok, vagyis magyar n6tak kerultek. A mely
erzelmeket k6zvetito dalok Endr6d6n is nepszertJek voltak;
lakodalmakban, esaladi unnepeken, Mlokban rendszeresen
enekeltek. Erre a dalkinesre tigyelt fel a "szamtJzetesbe" jutott
Bel/a Janos,aki a szul6f61dh6z val6 kapesol6dasnak tektrtette
a,z Endrod6n enekelt dalok 6sszegytJjteset. Az ENDRODIEK
ENEKELNEK 1-1/1. eimtJ sajat gondozasaban megjelent fUze
tekben adta k6zre il/usztraei6ival.

Bel/a Janos kepz6mtJvesz, k61to az "elveszett paradieso
mot" keresve alkotta meg eletmtJvet, melyet szamos kial/itason
es versesk6tetben ismerhetett meg a k6z6nseg Magyarorsza
gon es Nemetorszagban egyarant. EbbOl az 1980-as evekben
6sszegyt1jt6tt dalokb61 adunk k6zre nehanyat, a korabe!i kiad
vany sajatos el6szavaval.

"T6bb Q':1jnt hUsz eve gyujt6k mar magnetofonon enekeket,
dalokat enClrodiektol. Szamtalanszor alit mar mikrofon elott
szOlo, testver, rokon szomszed, ismeros. MindegyikOk elene
kelte azt, ami erzesvilaganak vagy pillanatnyi hangulatanak a
legjobban megfelelt. Mindenfele irodalmi vagy zenei 6rtekektol
eltekintve gyujt6ttem csokorba ezeket. ugy mint ahogy tarka
viragot szed a reten az ember- es megis, e dalok hallgatasa
k6zben ugy erzem, hogy SzOlofalum lelkOlete van jelen sok-sol<
szfnarnyalatban.

Halas 1<6sz6netem azoknak, al<il< eddig is mar k6zremuk6d
tek, es azoknak a -:<ik a j6voben is majd ajkaikat dalra nyitjak,
buzdftasom Tompa Mihaly k61to szavaival sz6ljon: "Fiaim, csak
enekeljetek!" (Bella Janos 1985. Backnang)

Endrodiek enekelnek Endrodi Bella 'Janos GyOjteseb61

"Az endrodi templom ajt6 nyitva van.
Az oltarra aranybeW frva van.
Az van frva: Nem szabad hazasodni!
A legenynel< katonanak kell menni!

Katonanak kell menni a legenynek,
a gazdagnak epp ugy, mint a s2egenynek,
de a gazdag gyozi penzzel, bank6val,
meg a szegEmy siralommal, jajsz6val.

A nagy-utcan vegigmenni nem merek.
Meg azt mondjak megvernek a legenyek.
Gyertek ide gyomavegi legenyek,
Nlagam vagyok, szazatokt61 sem felek!"
(Enekelte: Tfmar Elek 1983. Endrod)

"Itt, ott, ott, itt
az Ivanyi f6gyin
kinyflott a tulipant
szepen a mezsgyejin.
Egy ket szal, harom szal.
Szerettelek Marcsa,
de megcsaltal!

Be van frva az Ivanyi fala,
hogy Gyurka bacsinak
van harom szep janya:
Marcsaja, Terkaja,
a,harmadik az a nagy lusta."
(Enekelte: Dinyane Szurovecz Piroska 1982. Endrod).

"Szosznyak Lajos balladaja
Hallotatok 191 O-ben,
hogy mi tOrtent az endrodi k6zsegben?
Szosznyak Lajos ejjel ment a falub61,
elebe alit 6t gyilkos a malomt61.

Szosznyak Lajos 6sszetette ket kezet,
ugy kbny6rg6tt hagyjak meg az eletet,
de oly dOh6s volt az a gyilkos banda,
hogy as6val a tiz ujjat levagta!

Szelei Izidor egesz ejszaka,
legenyeit a kocsmaba itatta:
Igyunk tarsak megfizeti valaki,
meg az ejjel Szosznyaknak meg kell halni!

Gombk6Wne kiallott a kapuba:
Mondjad fiam vegbe ment~e a munka?
Vegbe anyam, megszabadult a lanya,
de mar nekOnk s6tet b6rt6n az ara!

Kisendrod6n megsz61alt a nagy harang,
huzza aztat harom fekete galamb,
huznak rajta oly szomoru verseket,
ti endrodi nepek keseregjetek!

Szosznyak Lajost viszik a temeWbe,
gyilkosait I<fseril< a bbrtbnbe.
No legenyek oda a szabadsagtok,
egy par pohar borM odaadtatok.

A k6zponti temeWben van egy sir,
oda jar egy szoke asszony mindig sfr:
Kelj fel Lajos tOr61d Ie a k6nnyemet.
N,em kelek fel mert agyon Otbttetek!
(Enekelte: Tfmarne Bella Maria 1982. Endr6d)

30 eves Endrod, a szamvetes tiikreben

Kevesen tudjak, hogy a Fa
varosi Gyerrnekvedelemben
elhelyezet t hatnlnyos helyze
tu fiatalok jelentas mertekben
bozzajarultak Gyomaendrad
kultunilis erteJ<einek megar
zesehez, feltamasztasahoz es
ezz/el- -ilZ idegenforgalmi po
tencial kozvetett es kbzvetlen
nbv'ekedesehez, crz elmtllt 30 _
evben.

Az altaluk Endradbn fel
tart, tudomanyosan is elhire
sUIt oskori leletek az Oregsza
lakben es Olajosok Kutjanal l==''-''.....=

jelenleg a Tajhaz es a Szarvasi
Muzeum k.iallitasait gazdagitjak.

Dr. Szonda Istvan vezetesevel a munkak a Tajhaz rendkivi.il er
tekes anyaganak leltarozasaval, allagmeg6vasaval es komoly tudo
manyos igenyG feldolgozasaval uj lendliletet kaptak. Tbbbek lcozbtt
SOl' kerUlt az elfeledett Kolera temeta felmeresere is. A mllnkalch
bekapcsol6dtak Szonda Istvan vezetesevel a Debreceni Egyetem
neprajz.szakos hallgat6i is. Tobbek kbzbtt ennek lett a kovetkezme
nye az a szamos tudomanyos konferencia, amelyben az egyetem es
a muzeum egyi.itt vettek reszt.

A taborok megval6sitasahoz szlikseges kUlso forrasokat tbbb
nyire Dr. Szonda Istvan biztositotta palyazatokb61.

Az idei taborban a Kaffi<a Gyermekotthon fiataljai vesznek
reszt, elvezven a yaros gazdag lehetasegeit es a Tajhaz szamos
szakmai foglakozas nylijtotta elmenyeket (nemezeles, agyagozas,
cipeszkedes, kbtelveres, helyi etelek kemenceben val6 slitese, kova
csolas, tajvedelmi es regeszet kiranduIast, halaszati bemutat6).

A tabort a Favarosi Onkormanyzat tamogatta.
Arkus Peter

tciborvezeto regesz, a Magyar Kultura Lovagja



2015. augusztus

"lEmlekezzunk regiekrU!1 regmuit idof(w(H"
171 '1 ~2())11

Gyoma kozseg ujratelepiilesenek 300-ik evfordul6jara II.

"I.:iAL LASZLO-e ez a Kdnyv" feliratu,
sima lapokkal, mintas borft6val ellatott,
felbor kdtesu masfel ujjnyi vastag kdny
vecske iskolai ismereteken kivUI tartal
maz helytdrteneti es reformatus hiteleti
irasokat: "Termeszet-tan A melegsegrol
A levegorol·· A villanyossagr61- A vizrol.
FOLDRAJZ- orszagok, nepek, nyelvek,
foly6k, tengerek 3-102 old".

Ad6ssag visszafizefesenek sUrgete
se levelben:

"Kedves Baratom! Tudod-e Kedves
Baratom hogy gyomai vasarkor bejdttel
hozzam szallasra, es kertel tolem 100
azaz Szaz uj forintot es azt mondtad hogy
ket h6nap mulva meg fogod kiJldeni, ha
tos kamatjaval egyUtt: de mar az ido eltelt
es meg nem kUldted meg es mivel szOk
segem van a penzre mert egy tehenet
akarok venni, tehat kOld meg Mely meg
sz6litasom mellett maradok Gyomann,
1883 dik ev Julius 24 dik napjan te neked
hu baratod Gaal LaszI6".

Aztan van "Kdtelezveny" minta,
"Nyugtatvany minta, "Szerzodes" minta.
"En hozzam alabb megnevezett TLlrr6/
szarmazott ifju szolga legeny Bir6 Balazs
beszegoddtt beresnek, egy eyre. Eszten
deje kezdodik az 1875 ev April 24 nap
jan es vegzodik 1876 ev April 24 diken.
Ez ideig nallam leva szolgalatjaert adok
neki 5 kdbdl buzat, 2 kdbdl arpat, egy
szurt, egy par csizmat 30 azaz harmincz
forintot. Melynek lejendo meg adasara
ma!;jamat kdtelezem. Kelt Gyoman 1875.
ev April 23 dik napjan Gaal Laszl6 gazda
Bir6 Balazs szolga."

"Ordk el adasi Szerzodes minta, "Ha
szonberleti Szerzades" minta, valamint
"Elet-Iefras" (amelynek felolvasasara a
temetes alkalmaval kerOlt sor). "A meg
h61tnak neve Gal Sandor eredetet vette
varosunkban Gal Istvan edes atyjat61 es
Szantai Julianna edes anyjat61, kiktal is
tisztessegesen fel neveltetven az Urnak
felelmeben, hazassagra lepett annak
idejeben most felette kesergo Boldog
Juliannaval Kivel is szep bekessegben
eltbltdttek 6 evet mely ida alatt nyertek
az Urt61 3 Gyermeket, kik kdz(lI eletben
van kett6 ugy mint Laszl6 es Julianna. A
meg h61taknak el6 testvberjei ezek: Mi
haly, Tari Eszter nejevel es gyermekeivel,
Istvan, Cs. Varga Zs6fia nejevel es gyer
mekeivel, Gergely, Gal Zsuzsanna neje
vel es gyermekeivel. A megh61t felese
genek el6 testverei ezek: Zs6fia, Csurg6
Sandor ferjevel es gyermekeivel, Sandor,
Molnar Julianna nejevel es gyermekeivel.
Vannak meg ezen kivOI a megh61tnak

kdzelebbr61 es tavolabbr61 lev6 atyafiai,
kiknek hagyvan maga utan mely szomo
rusagot es banatot, 3 hetig tart6 sulyos
betegsege utan idegen orszagban kimult
ez arnyekvilagb61 eletenek 28 dik eveben
lelket ajanlvan bdlcs teremtOjenek keze
be" (katona ideje alatt elhunyt).

Minta olyan kerelemre melyben a fo
szolgabir6i hivatal segitseget keri tarto
zas behajtasa dolgaba.

"I<ont6 vagy arjegyzek" minta (aszta
los mester elszamolasa vegzett munka
r61). Mindezeket az iskolaban tanitottak,
ugyanugy, mint a kdvetkez6 tetelt is: "A
SzOl6 fdld alapitasa" (115-128 old-ig)

"Ez a yaros amelyben lakunk, Gyo
mao Hogy varosunkat mikor alapftottak,
nem tudjuk, de hogy ezelott 600 eszten
dovel meg v6lt, az bizonyos. Mintegy 200
esztendovel ez elott a tdrdkdk es raczok
pusztitasai miatt varosunk akkori lakosai
szetoszlottak a helyseg elpusztult, es
csak kdrOlbel61 36 ev mulva Oltek meg
ujra, meg pedig mind reformatus vallasu
emberek. Varosunk ez elott is e helyen
fekUdt, kis he/yen fekUdt, nepessege is
keyes volt, de most e helyen tdbb mint 10
ezer ember lakik, a hazak szama pedig
az egy ezret j6val meghaladja.

A yaros egyes reszei

Varosunk egyes reszeit kOldnfele
kepp nevezik el, a yaros eszaki vege:
Fegyvernek, innen del fele: Bikahat, to
vabb del fele Mirh6hat, a yaros del fel61i
vege Kis-ret. Az egyes varos reszeket
valamint a hazsorokat is keskeny ter
segek valasztjak, melyeket utczaknak
nevezOnk. Varosunk f6bb utczai a kdvet
kez6k: Fels6-Berenyi (a mai H6sdk' utja),
Als6-Berenyi (Bajcsy Zsilinszky - Q6zsa
u.), Endrodi es Oroshazi utczak (ez ut6b
bi a Kossuth utca).

Kdz- epOletek

Varosunk kdz epOletei ezek: a refor
matus, r6mai katholikus, evangelikus es
izraelita templomok, az istentisztelet he
Iyei. Nepiskolak van kdzsegOnkben 10
ref. 2 evang. 1 katholikus, 2 izraelita nep
iskola, ezen kivlli az urasagi majorokban
szinten van a sZOkseghez elegend6 isko
lak. Nevezetes Kdz-epOletek meg: a Va
roshaza, a Postahaz, a Vendegfogad6,
az utasok piheno helye, az Olvas6 Egyle
tek, Takarekpenztar, Gy6gyszertar, Goz
malmok, es tdbbfele kereskedes. Van
varosunkban szolgabir6i Hivatal Uarasi),

Vasuti allomas, es a most epOlt Arvahaz.
Kdztersegek pedig: Piacz··ter, a reformata
templom mellett, a Nagy-vasarter a yaros
eszaki vegen, nyugoti reszen a temet6k,
szenaskertek, a varoson kivOI ket hellyen
vannak. VegOI tdbb helyen agyaggddrdk.
Regi nevezetessegek: Egei telek hajdan
itt falu volt, melynek temet6jeUI a mostani
Egei halom hasznaltatott s most szan
t6fdld (megj. az egei temet6 a Torzsasi
holtag delkeleti vegen volt a hajdani egei
templom kdrUI). Sirat6 zug mikor Ege fa
lut a raczok 1703-ban elpusztitottak, itt
sirattak a lakosok falujok vegpusztulas$t
(megj. nepi sz6magyarazat, a "sirit6"
b61 alakult nagy kanyarulat jelentesu 6si
fdldrajzi fogalom, a Beretty6 es Kdrbsbk
menten tdbb helyen, pI. Bekesszentand
ras, Turkeve, Szarvas, stb.) A m ostani
gyomai hatarban Ege falun kivOI mas fa
luk is voltanak, ugymint P6-halom, most
ezen nevvel szant6fbld es urasagi ma
jor, Felhalom neve ma is, az kaszal16ul
hasznaltatik, Nyar-szeg mostani neve
Nagyallas, szinten szant6fdld, urasagi
major. E faluk Egevel egyOtt a raczok al
tai pusztittak el.

A yaros kdrnyeke

Ha varosunkb61 barmely oldalon
ki indulunk szant6fdldeket, reteket,
szdll6s kerteket es kaszal6kat talalunk,
nevezetessen Eszak felol tul a Kdrdzsdn
vannak: Bodzas hat, Csergettyu lapos,
legelo, Pusar (P6sar) vagy Zsellerfdldek,
szant6fdld, P6halom, Gdrdgallas szant6
fdld, urasagi birtokok. Innen a Kdrdzsdn
B6dvai zug, Kelet felol tul a Kdrbzsdn
talaljuk: Zdld-Revlapos kaszall6t, Zdld la
pos legel6t, a yaros SZdll6skertjit, aztan
Ivan-fenek vagy Halmagy szant6fdldek,
mely urasagi birtok. Innen a Kdrdzsdn
Poczos sZdIl6s-kertek, Fattyasi legel6,
Felhalom kaszal6, majd Del fele feksze
nek: Kis-ret, Nagy-ret legelok, Cseplls es
Nadragos sZdlloskertek, Felhalmi tanya
hely szant6fbldek, Mata vagy maskep
pen Kutyas kert, Banom kert, Vid6 lapos,
Gdrbe kut lapos legelok, Magtari lapos
legelo es szant6fdld,' urasage, Czifra
vagy Uj sZdlloskert, Ugari tanyahely, es
Keselyus szant6fdldek. Nyugot felol tL11
a Kdrdzsdn Juhos revi, Kis alias legelok,
Nagyallas szant6fdld urasagi birtok, Kd
les fenek, Kis nyilas, FOzfas zug kasza
16k. Innen a Kdrdzsdn Hantos kert, Epres
kert szdll6s kertek Nemet zug kaszal6,
Zsellerek Kenderfdldje.

Cs. Szab6 Istvan
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Es nines tovtlbb

Polanyi Eva

A halott Pilinszky Janosnak

A koltOm volt, nem a halollam.
Az utb61 tobbe sose tel' ki.
Evezhetsz. SOllyedo haj6ban
nem illik elni.
1981. junius 6.

megbocsatasban Laz bocsat meg,
aki szabad"); Szekely Magdaval
LNagy kolto volt. Tobbet jelen
tett nekem, mint en neki.'l Illes
Endrevel Laki kezdett61 fogva ram
sugarozta konok j6indulatat"); Rab
ZsuzsavaL Jeszenyin, Ahmatova,
Cvetajeva verseinek fordit6javal
Lnemcsak zsoltaraim vannak,
de azt is tudom, mi a teto nelkUli
templom. A fal nelkUli tempIom")
a Jemp6kOlonbseg" kegyelmeben.

Mandy Ivan, I<arinthy Ferenc
es masok jonnek az idoben. Ismert
es kevesbe ismert emberek, alko-
t6k. Talalkozasok, melyek idejet orzik a versek, regenyek, ott vannak
Ciergely Agnes kimondott es kimondatlan szavaiban.

Ahogyan egy talalkozas emleket orzi Vattay Elemer fekete-Feher
Pilinszky-fot6ja is. Ciomolyg6 cigarettafUstben reveteg tekintet.Egy
szempar. A I<oltoe. S ott, a gep lencsejenek optikajanlul egy masik
mCivesze, Vattay Elemere, I<ondor Bela szerint "a hites fotogrMus"-e.
Ciergely Agnes sorai a Iirikus sorai: "A megbocsatas volt az ereje, a
megbocsatas volt a gyengesege. Nem ismert gyCiloletet, nem ismert
utalatot, eppen ezert az rontott ra, es az nezett at rajta, aki akart.
Annyi onvedelmet raktarozott eL mint az irorszagi tulipanok, ame
lyek becsuk6dnak, ha pennetez az eso." LetOnk horizontalis sikjan
a "passziv, meditativ, szemlelod6" alapallas az erotlennel egyenlo.
Vertikalis sikon ez a lehetO legtobb, hlszen az fIef, az eletbe vetett·
bizalom nem az emberi tekintetek alatt, kapcsolatok fOggvenyeben
ertelmezhetO. "Vattay Elemer erzekeny volt, mint az irorszagi tulipa
nok, szemlelodo, mint az igazi Filmesek, kemeny es konok, .mint az
igazi hivok." Ezek az emberi vilagunkon tulmutat6 szavak valassza
allnak ossze, es tesznek vallomasl a MCiveszrol. Arr6L hogy a MCi
veszetben eg es fOld osszeer.

Mint 1978-ban Oklahomaban. A "meg kell szereznem a dijat
Magyarorszagnak" elszantsaga, "hajszalnyira van Pilinszky Janost61
a nagydij" benasaga, "elegansan kellene vesziteni, nem tudok" erot
lensege. Mindez az ido-pillanatok felfokozottsagaban. "Csukladozva
sirok az ablaknal. Szegeny Magyarorszag. Vgyanabba a foly6ba.
Mindig elveszik tolem az otOdik ber felszakad6 fajdahnaban a
"gy(i(olet kozjateka".

De tovabb hullamzik a mindent felold6 ido .. , Dijak es dijazot
tak, muland6 es mulhatatlan, haland6 es halhatatlan hanyfele hely
csereje! A kudarckent megelt Oklahoma ezUstje a nagydij helyett,
majd nehany ewel kesobb Pilinszky Janos halala, 1981-ben.

Ciergely Agnes 24 portret rajzolt - ezek eredeti vagy atdolgo
zott formiljukban mar megjelentek -, melyek helyet kapva legujabb
konyveben, sajat portrejat rajzoljak tovabb.

I<oszonom a konyvet es Oklahoma ezUstjet.

VA

Gergely Agnes: Oklahoma eztistje
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Hanyfele lenyomatcit oriz, fizikai es lelki erintest kap az ember
elete soran? Val6sagosat vagy
kepzeletbelit, megt6rtentet vagy
megalmodottatl Hanyfele talal
kozast, melyben a muland6 mul
hatatlanba, a mozdulat mozdulat
lansagba fordulva orzi al idol? Az
"egyszervoltat" .

"Hanyfele talalkozas, Istenem,
/ egyOttlet, kUlonvalas, b(lcsuzas!
/ Hullam hullammal, vi~aga vi
ragt61 / szelcsendben, szelben /
mozdulva, mozdulatlanul / hany
es hanyfele szinevaltozas / a mu
land6 es a mulhatatlan / hanyfele
helycsereje!"- irja PilinszkyJanos a
Talalkozasok dma verseben.

Ciergely Agnes konyve, az Oklahoma ezOstje huszonnegy eletre
sz616 talalkozast nyujt at 0lvas6inak, mCifaji meghatarozas szerint
portrekat. .

Arcokat, arceleket latunk az ido vonulasaban. Mestereket, pa
lyatarsaket, baratoket, szerelmeket. S velUk a kort, torteneteket, me
Iyek tulmutatva onmagukon a Ciergely ~gnes-i eletut, mCiveszet
formal6i, lenyomatai fettek.

Egyetemet vegzett kezdo tanar, amikor megkapja a XX. szazad
ket 6riasat6\ (FUst Milan, Kassak Lajos) az eletre sz616 (,travaI6t. A
felismeres, miszerint "nem tudtam meg, hogy minel tovabb nem
figyelnek az emberre, annal tObb ideje marad, hogy az onvedelemre
folkeszOljon", sa kassaki "rendes munka" belyege fel evszazad mul
tan is eroteljes es ervenyes. Ahogyan a "MitOl j6 a vel's?" es a "Mil
emtt, mikor az e1so forditasat publikalta?" kerdeseire megfogalma
zott valaszai is.

,.l<inyilik, mint egy kapu", "megkondulnak a harangok es lesza
kad ilZ (-2". l3alladai m?psegUkkei es tomorsegUkkei azt a fenybevont
erzeken;'scgct mutatjak, melyek nem csak a lirajat, de regenyeit,
pr6zajclt is clt-meg dtjarjak.

Az cmlekczes utjan talalkozunk a hanyatott sorsu Zelk Zoltan
naL s tragikus eleW bevilagit6 felejthetetlen soraival "Vak szemgo
dol'. Halott sir(lly,"; Hajnal Annaval, akinek a "j6sag volt a foglalko
zasa"; Weores Sandorral es Karolyi Amyval a gyermekversek Ielki
hatasait kutatva; Vas Istvannal Legy angol lord") es felesegevel,
Szant6 Piroskaval Lhatalmas, kekeszold szemevel falra tUzte az em
bert, mint a lepker'); az iskolat teremtO Nemes Nagy Agnessel, s az
1987-es jeruzsalemi latogatassaL a "szOletesnapi testverrel", Szab6
Magdaval (16 ewel korabban, okt6ber 5-en szOletett 0 is); a palya
tars-barattal, Orban Ott6val " A tragedia pr6bajan"; T6th Esz!errel
- akinek T6th Arpad-idezetekkel udvaroltak - egy mindent feIold6
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Mielott
Valtay Elemhnek

Reg6ta mondom: nem szeretet ken
az embernek, hanem kimClet, A
kimelet meg niqcs f6lirva egy hit
zaszlajara sem. EletUnkbe mind-

untalan belesz61 a bUn s a bUn
boesanatarus; kis cedulakon
01 a hala, amiert valaki
megsegitett vagy mert clore meg-

mondolt valamit - fOggesek kereszt
folyos6i k6zt levego utan
kapkodunk, holott a tert kellene

megtisztitani a surlis6do
idoszennyezes gombait61, meg
miclolt oket is megszerdjOk.

Halaadas-parafrdzis

Szememnek We6res nyitott vj mezot,
lIlyes tanitott izere a dalnak,
es Pilinszky, hogy meg sose hajoljak
a korszellem s a kordivat clott.

ElkCselt idom egen ok [obogtak,
mint faroszok, vezerl.o Wzjelek.
A deszka: vers, ezt Agnes mondta meg,
s Vas Pista, hogya visszhang is vaeoghat.

Negyventol tettem magasra a leeet,
6 kiesi terben megideztcm Yeatset.
Ok langgal egnek, en vagyok az emlek.

Oltarom nines. A szazad feIhomalyan
hat nagy ha/ottat burkol gezbe halam.
Barcsak a porban labnyomuk lehetnek. .

13

Juhasz EWd es
Dinya Andrea
2015. julius 4-en
kijtottek . hazas
sligot az endrodi
Szent [mre temp
lOll/ban.

Rosta Ba-
lazs esongradi es
Rosta Nikolett
(Cserenyecz Ni
kolett) hunyai
jegyesek 2015.
j LI/ius l8-em
szentsegi hcizas
sagot kotottek a
esongradi Nagy
boldogasszony
templomban.

Mindket ifju par CleW ldserje Isten aldasa, legyenek boldogok!

Hats6 sor: Bekesi Laszl6, Unart fazse/, Timar Karoly, Tfmar Katalin, Czikkely Ferenc,
Giriez Eva, Farkas Sandor, Cellai Gizella, Benko Bela, Farkas Zoltcin

Elsa sor: FUlop Lajos, Fekees Gyorgy, Giriez Vendel iskola igazgat6, Dr. Baesa Ven
de/ne, Szaka/as Terez, Alt Jcinosne. A/masi Erzsebet. Dr. Raez Belcine Mojzes Kata/in osz
ta/yfonokiink, S Nagy Ilona, Buza Magdo/na, Czikkely Anna, Pes6 Be/ane tanarn6. Cacsi
Lasz/6 tanar ur •

"Emlekekbol el az ember,
s a multb61 Haz emlekezet,
kinek nines multja,
nem lehet jelene, 5 jov6je sem."

Azon oregszolosi diakok, akik 1965-ben vegez
tek, evfolyamtaJalkoz6t tartottak jlmius 27-en.

Delelott 9 6rat61 gyLilekeztLink a jelenlegi R6
zsahegyi Kalman Altalanos Iskola egyik tanterme
ben. A rendhagy6 osztalyfOnoki cran mindenki
beszamolt eddigi eletenek fontosabb allomasair61.
Majd felalltunk, es egy perces nema csenddel emle
keztLink elhunyt tamirainkr61 es diaktarsainkr61. A
rendhagy6 osztaIyfOnoki ~!'a utan kimentiink volt
iskolank szinhelyere, az OregszolObe, aho! most
idosek otthona mukodik. J6 hangulatban elevened
tek meg elOttLink a gyermekkori csinytevesek. Volt
iskolank mellett levo emlekmunel, mely a kiilterLi
leti iskolaknak allit emleket, koszorut helyeztiink
el. Ezt kovetoen a HidfO etteremben gyultiink ossze
egy kozos ebedre es barati beszeJgetesre.

Szivbor kosz6njiik volt tanarainlmak, hogy elfo
gadtak meghivcisunkat, es veliink egyLitt emlekeztek
ami diakeveinkre.

Tanaraink, akik velLink voltak ezen a napon: Dr.
Racz Belane Mojzes Katalin volt osztalyfOnoklink,
Giricz Vendel, volt iskolaigazgat6, Gacsi Laszl6, Dr.
Bacsa Vendelne, Pes6 Belane, Alt Janosne.

a szervezok
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csak alacsonyabb osztalyb61 tudtunkjatekosokat megkeresni, hogy
futballozzanak a Gyomaendr6di FC-ben.

A kovetkezo sze:wnt a megyei II. osztalyban kezdik a labda
r~g6k. MilYf,!n celol< fogalmaz6dtak meg az elnoksegben az uj
bajnoksagot\ illetoen?

VA.: A 2015/2016-05 bajnoki evben a f6 celunk az, hogy a nyaron
a Csardaszallasr61 hazater6 helyi kat6desu natalok - kiegeszulve a
szinten hazacsabitbtt gyomaendr6di id6sebb, rutinosabb)atel~o

sokkal - megfelel6 edzesekkel beleer6sodjenek a II. osztaly SZIn
vonalaba, es tart6san sikereket erjenek el. A sikerek altai a nez6k
is vissza fognak terni a sporttelepekre es szurkolna,k majd a. "ha~ai"
focistaknak. Konkret celunk jelenleg a bent maradas. Ezt kovetoen
stabil megyei II. osztalyu csapatot szeretnenk kialakitani, amely id6
vel, val6s eselyekkel veszi fel a harcot a feljutasert.

Csardaszallasr61 visszatert szinte az egesz csapat Gyoma
endrodre, az id6sebb I<orosztaly is. Mindenki a megyei II. osz
talyban folytatja, vagy indulnak egy oregfiuk bajnoksagban is?

VA.: Egyeztetest kovet6en abban allapodtunk meg az erintett
jatekosokkal, hogy aki erez magaban annyi er6t, motivaci6t~s ;ze
retne segiteni a megyei II. osztalyu csapatnak a.kkor azt a s~gltseget

jatekoskent is nagyon sZiv~sen ~Ifog,~d~uk. Akl meg ~,sa,k ~lgy go~
dolja, hogy neki ez az osztaly mar eros es nem tud a Jatekaval segl
teni, akkor arra az 6szt61 indul6 oregnuk-bajnoksagban szamolunk.
Ez mindenkinek a szabad akaratan, erejen mulik.

A nyar a labdarugasban"ubor
kaszezon" a bajnoksag vegezt¢vel
a jatekosok a rovid, de meger
demelt nyari pihen6juket taltik,
megpr6balnak regeneral6dni es
feltalt6dni a kavetkez6 szezon
hosszu menetelesere. lIyenkor
a vezet6k dolgoznak, az esetle
ges tavoz6kat pr6baljak p6tolni,
kialakftani az uj szezon jatekos
keretet. Nines ez maskent a Gyo
maendr6di FC eseteben sem. A
labdarug6k eleteben mozgalmas
felev volt es mozgalmas a nyari pi
hen6 is. Jelent6s valtozason megy
at az egyesulet. Err61, valamint a
jov6r61 kerdeztem az egyesCilet
fEd eve megvalasztott uj elnoket,

Mit h z a java?
Kerdesek a iabdarug6-egyesUiet elnoiojhez

Vinkovics Attilat.
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Fulop Zoltan

BosszantO!

Veeses, 2012. okt. 12.

Eveim mulasavaI bblcsebb lettem,
nem engedem, hogy bOsszllsag erjen tetten.
Elfogadom> ha bosszant6 dolog er,
lItamon derii> bekesseg, brbm kiser. ..

Bosszankodom> ha megeloznek,
bosszlls leszek> ha semmibe vesznek>
tisztelettel kiva rom mindig a sorom
l-aerek> elengedem, nem bosszankodom ...

Benke Maria

Bosszankodni nem szeretek,
a bosszllsagt61 rosszkedvu leszek,
pedig nem lehet minden egyszerii,
kerek> vidam, vagy gbmbblyii, ..

Bosszant6> ha elered az eso>
s az lItcan er es nines milam ernyo.
BOsszllsag er> ha varnom kell>
tiirelmetlen leszek, megvisel.

VA.: Sajnos ebben a kerdesben mar nem vagyok annyira opti
mista, mert tudni kell, hogy Gyomaendr6don sok sportag van jelen,
ami megosztja a csokken6 spmtolni vagy6 natalokat. Ami nem baj,
de a foeihoz kapcsol6d6an hosszu evek 6ta tart6 helyi eredmenyte
len bajnoki szereplesek es ajelenkori magyar labdarugas helyzete is
azt mutatja nem lett nepszerubb ez a sportag sem a szukebb, sern
a tagabb hazankban. A sok sportag megosztja a gyomaendr6di n
atalokat, akik inkabb olyan sportagakat valasztanak, ahol "viszony
lag konnyebb" eredmenyeket elerni. Hangsulyozom ez csapatsport,
itt az eredmeny nem csak az egyeneken mCilik, hanem az egyenek
osszteljesftmenyen. Tehat az osszteljesitmenyt kell megfelel6en
osszetart6 tehetsegekkel elerni, novelni. A gyerekek akarjanak, sze
ressenek egyrnasert is kuzdeni, mert eredmenye csak akkor lesz a
befektetett edzeseknek. Megpr6balunk egyseges es eredmenyes
utanp6tlast kialakitani. Ehhez remeljuk hamarosan nagyban is hoz
za fog jarulni a Gyomaendr6di Gyermeklabdarug6 Egyesulettel
felfrissitett megallapodas, ami hosszabb tavon is biztositani. fogja a
megfelel6en felkeszitett utanp6tlas koru natalok beepiteset utan
p6tlascsapatainkba. A ket egyesUiet kozott ugy gondolom, hogy
elengedhetetlen a barati kapcsolat kialakitasa.

Az utanp6tliis korosztalyok is gyengen szerepeltek az el
2015 januarjaban viHlaltad el a Gyomaendrodi FC elnoki te- mult evben. Hogyan latod Gyomaendrodon e korosztalyok

endoit. Mi motivalt, hogy elvallaltad ezt a pozici6t? helyzetet ajovot illetoen?

VA.: En 2002-ben a nagypalyas futballt sajat elhatarozasomb61 
tanulmanyi okok miatt - hagytam abba. E!6tte a Gyomai FCjatekosa
voltam serdu 16, in es afel n6tt csapat jatekosakEmt is. A kl ubvezetesbe
soha nem is lattam bele, kulanosebben nem is nagyon erdekelt. Ko
rabbi jatekostarsaimmal t6bbszor is beszelgettem a 9yomaendr6di
foci helyzeter61, de ez csak egy velemeny volt a sok kozul. 2015 ja
nuarjaban meglep6dtem a megkeresesen, de erdekesnek talal~am.

Szamomra gyakorlatilag ismeretlen feladatra kertek fel- hangsulyo
zom felkertek -, es csak ezert vallaltam, tehat nem en jelentkeztem!
Akik megkerestek, azok velhet6en azert kerestek meg, mert ugy
gondoltak, talalni fogunk esszeruen kivitelezhet6 strategiat annak
erdekeben, hogy Gyomaendr6dolfa futball ne sZLinjon meg. Egyre
kevesebb a focizni akar6 gyerek, mert a telepulesen jelerllev6 sport
agak - gondolok itt-a szerencsere sikeres jud6ra, kajakra - egyre na
gyobb szamban vonzzak el a focit61 a natalokat. Ennek erdekeben a
helyi natalokra kfvanjuk epiteni az egyesuletLinket es nem videkr61
idecsabitott labdarug6kat szeretnenk foglalkoztatni. Amennyiben a
videki natalok azert jonnenek ide focizni, mert a munkajuk, csalad
juk ide kati 6ket, akkor ezek a natalok szamunkra nem videkiek tob
be. Ezzel er6sitve Gyomaendr6d nepessegmegtart6 kepesseget is.
A korabbi id6szakokban jellemz6 volt, hogy a helyi natallabdarug6k
sokszor inkabb elmentek a kornyez6 telepulesekre focizni, mert az
eredmenyesseg erdekeben a videkr61 jott focistak miatt kevesebb
jateklehet6seget kaptak. Tulajdonkeppen ezert is alakulhatott ujja
a kornyez6 Csardaszallason a helyi foci. A legf6bb motivaci6 tehat a
helyi natalok megtartasa a sport altaI.

A 2014-15 bajnol<i evben a labdarug61t kiestek a megyei I.
osztalyb61. Regen nem fordult ilyen elo Gyomaendrodon. Mi
Iyen okol< vezettek idaig meglatasod szerint?

VA.: Az el6z6ekben felvazolt motivaci6s okok nagyban hozza
jarultak ahhoz, hogy az evtizedekig megyei I. osztalyu egyesulet a
2014-2015-os bajnoki evad vegen - gyakorlatilag eselytelenul - ki
esett. Nem voltak helyi kat6desu jatekosok, akiket egy kicsit is er
dekelt volna a klub sorsa. Mivel napi szinten nem hallottak az utca
emberet61, hogy milyen rossz a futballunk, ezert nekik ez nem sokat
jelentett. Eljattek, edzegettek, jatszogattak, de ki kell mondan i, hogy
a szivuket-Ielkuket nem tettek ki a palyara. Hozza kell tennem, hogy
ez a jelenseg a feln6tt csapatok edz6i szintjen is megvolt korabban.
Nagyon sajnalom, hogy ezt az eredmenytelen tavaszi szezont s.ajno~
mar a helyi edz6k szenvedtek el, pedig a Werle Tlbor - Farkaslnszkl
Laszl6 edz6parosunk a megfele~6 kerettel kepes le~t.~o!na bent tar
tani a csapatot a megyei I. osztalyban. A ~eg~elel? J.atek~s~eret. kl
alakitasara az uj vezet6segnek viszont a Januar vegl felkeres mlatt
mar nem volt lehet6sege, mert a jatekos igazolasoksoran a "hasz
nalhat6 jatekosok" elfogytak. Az id6 szukossege miatt gyakorlatilag
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Mesek, ersek...

Akiraiy kukt" Ie
Egyszer volt, talon sehol sem volt, - vagy megis?
A nagyanyamt61 hallottam ezt a t6rtenetet, ugy

gondoltam, elmeselem nektek ...
_ A;z Uveghegyen innen es az 6perencias-tengeren

tul, valahol nagyon messzi videken elt Koronas Kornelius
Kornel kiraly, es hitvese Kornelia. Gyermekuk nem szule
tett, fgy esak ketlesben eltek az eletuket a birodalmuk
ban.

A kiralysag nem volt nagy, de a j61et es pazarlas
igen, a kiraly a sz6rakozasban es az eves-ivasban talal"
to meg minden 6r6met,

Naponta nagy mulatsagot rendeztek a palotaban,
volt dfnom-danom, eszem-iszom, mert mint emlftettem,
a kiraly nagyon szeretett enni es mulatozni is.

A felseges kir6lyne, Kornelia nehezmenyezte, hogy
naluk alland6 lakomak vannak, de mindig elnezte par
janak, hiszen szerette 6t.

Telt-mult az id6, egyszer esak a kiraly hfzni kezdett,
lepattantak az aranygombok a dolmanyar61, nem tud
to a nadragjait magara rancigalni, meg az 61t6ztetOje
segftsegevel sem. .

Az szerenyen meg is jegyezte, hogy felseg nehany
kilogrammot felszedett az ut6bbi id6ben, j6 lenne, ha
figyelne az e'rrendjere.

- Lori-fori, ugyan mar, buta beszed, eleve szGk volt
a nadragom - mondta a kiraly, hfvjatok az udvari sza
b6mat, hogy varrjon masik nadragokat, s6t b6vebb es
paradesabb ruhakat, amikben kenyelmesen, j6! erez
hetem magam, hiszen en vagyok a kiraly!

A szolgak hada surg6tt-forgott, hogy a kiralyi pa
ranesnak eleget tegyen. Egyik nap reggel a kiraly nem
bfrt kikelni az agyab61, mert akarmerre fordult, gurult, es
keptelen volt segftseg nelkullekaszal6dni a fekhelyer61.
Ezt mar a kiralyne is eszrevette es nem hagyta sz6 nel
kul.

- Edes j6 uram, kir6lyi felseged meghfzott az ut6bbi
id6ben, es most mar kezdek agg6dni az egeszsegeert
is!

- Ugyan mar, esak ma rossz napom van, nem veszes
az a par kil6, omit felszedtem, en'61 meg tekintelyesebb
is lett a poeakom - s nevetve mindket kezet 6sszefonta
az 6rias nagy hasa el6tt. Maga is meglep6d6tt, mert
alig erie at a ket karjaval, es 6 is erezte, hogy zihal, li
heg, mikor leveg61" vesz.

Elhatarozta, hogy minden nap gyalogolni fog a bir
tokan, ugyanis titokban pr6balt felszallni a kedvene
lovara, de nem sikerult, meg segftseggel sem, annyira
meghfzott, s ez a teny aggodalommal t61t6tte 81. Ett61
kiesit rosszkedvO lett es elgondolkodoH'.

- Mat61 minden maskent lesz! - jelentette ki, keveset
es dietas etkeket ker, sokO"l' mozog es leiogy, menni fog!
Elvegre 6 a kiraly, s omit a kiraly kijelenL azugy is van.

T6rvenyt hoz az etkezesr61 is, a j6v6ben senki soha
ne lakjon j61 - gondolta, ha 6 ehes, akkor ne legyenek
j611akottak a k6rnyeze1'eben el6k sem ...

l\Jagyon szenvedet1 a z61dsegek latvanyat61 is, nem
hogy az eveset napi szinten gyakorolja, beleborzon
gott, hogy nem tudja megtartani a szavat, mar pedig
milyen kiraly az, aki nem mond igazat?

lIyen es ehhez hasonl6 gondolatai tamadtak, ta
naestalanul vakarta a fejet, mikor a palota kertjeben
meglatott egy fiatalembert, akit addig meg soha. Fur
esa volt, mer'! nagy kUktasapka ektelenkedett a kobak-
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Sajtos ujburgonya

A megtisztftott, megfOtt ujburgonyat (egyenlo nagysaguakat) kimargarinozott .
tUzall6 taIba tesszuk, reszelt sajttal megsz6rjuk es husos fOstblt szalonnaval be
boritjuk. Addig sutjOk, mig a szalonna ropog6s nem lesz. Salataval talaljuk.

Seidl Ambrus

FENYO FORESzARU
deszkak, aSB lapok, lecek, keriteslecek, pall6k,

szeg6/ecek, gerendak, lamberia

TOZIFA
bukk, tolgy, akac, akacfao5zlop

"1~ . - -"-. /'-~'~", ".,. .. ,.<"T?'; , ••. '~i ·····~·····<.i~

',.:"'. KAPUFA,BT.:G'Yorr'aendr~c( lr:ke(4~7> .:<f'
. , 06170"51T95-14 " _

A kond9ros(L1t61'"J.;.acyas~rt~(ytan ','":""""'

Hdzhozlon Q fodrdsz!
Szeretettel varom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes k6ru n6i-, ferti es
gyermek-fodraszatomban.

/geny 5zerint hdzhoz is megyek! /-li?tw!geken is!

Ldtk6czkine Erdos Magdo/na
GYOMAEI\JDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

T~nfolyamkezde5rblinfomulci6 telefonoll e.s e-maiThen j(ill1l5 lO-ig,.

{)lddij: 500 - 850 Ft letsziimtol fiiggiiell,

Szamito ep kel.elo tanfolyam
indul megfelelo szamu jelentkezo esetell, jelentl{ezes: iliUus lO,ig.

INTER Nyelvstlldi6,.55oi> Gyolit~enfu'Od, ~,oS·S!jtjlli.18."
intemye!vstudio@gmai1,com; 20/2297022; 20/947-1603

iigyfelszolgaIat csak elore egyeztetett idopolltban

%~~~~~~~

METAL STOP
KEREKPARES

SZERELVENY UZLET
Kerekpar forgalmaz6 markabolt es szerviz

- Tornad6 e1ektromos,kerekparok,
- gazkeszlilekek, kazanok, radiatorok,

csovek, szerelvenyek, (I)
hutoszekrenyek, fagyaszt61adak. mos6gepek. ..' ...
haztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 elektronika. . "
szegek, csavarok, zarak, lakatok, '

- fiirdokadak. mosd6k, csaptelepek, moso"gat6k. '
Juliust61 kedvezo aron ZARTSZELVENYEK,. .
TERHAL6K, ES6cSATORNAK is kaphat6k! '.. . .

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

Minden feliileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes korii
felujitasat, elkepzclesei szerint!

Munkaink garancililisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a leheto
legjobb minoseg elerese a legmegfizethetobb liron!

Afelmeresiink, ami az lrasos arajanlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

festes, mazohis, tapetazas
- homlokzatszigeteles, hOszigete1o rendszerek
- gipszkarton falak, almennyezetek, el6tctfalak, boltivek
- rejtett vihigitasok, gipszkarton diszitesek, dobozohisok
- laminaIt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
- furdok. konyhak burkolasa, k6muves munkak
- tetoterek 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)
- melegburkolas (PVC, linoleum, szalagparketta. laminalt

parketta.
- padloszonyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)

allvanyozas. allvanyok berbeadasa (gurulos, homlokzati)

LATK6cZKI LAsZL6. Telefon: 06/70/381-4227
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AKIK AZ bRbKKEVALOSAGBA KbLTbzTEK
Hiradasunkban csak azokr61 emlekezunk

meg, akiknek kozlesehez a hozzatartoz6k hozza
jarultak!

GUBUCZ KAROLYNE sziil. IvANYI
MARGIT gyomaendrodi Jakos, aid 82 eves ko
r<lban, jl'1lil1S 12-en tavozott az Orokkeval6sag
ba. Gyaszoljak a csaladtagok, rokonok es isme
rosok. Isten adjon neki orok nyugodalmat.

NEHEZ JOZSEFNE szii!. SZUROVECZ
MARGIT gyomaendrodi lakos 89 eves koraban,
jUlius 3-an tavozott szereto csal<idja koreb61.
Gyaszoljak a csaladtagok, rokonolc es ismero
sok. !sten adjon neki orok nYl1godalmat.

SZELEI BELANE szii!. SZEKERES JOZE
FIN KATALIN gyomaendrodi lakos, 72' eves
koniban, jlll1ius 20-an hazatert a Mennyei Atya
hoz. Gyaszoljak a csahidtagok, rokonok es isme
rosok. Isten orkodjon pihenese felett.

SZEPVOLGYI PETERNE sziil. GUBUCZ
ESZTER gyomaendr6di lakos, 97 eves koraban
jltnius 26-an, Egyhazunk Szentsegeivel megero
s[tve, tavozott az OrokI<evaI6sagba. Gyaszoljak
a csaJadtagok, rokonok es ismerosok. Pihenese
legyen csendes emleke aldott.

TIMAR MATENE sziil. ROJIK MARGIT
gyomaendrodi lakos, 79 eves koraban jlllius 10-

Hunyai uj templom
alapk61etetel

11

en, tavozott szeret6 csaladja koreb61. Gyaszoljat<
a csaladtagok, rokonok es ismerosok. Pihenese.
l~gyen csendes, emleke aldott.

Bekesseg hal6 pora~kon,

fog~dja be oket az Ur
az 6 orszagaba.
Az Orok Vihigossag
ragyogjon felettlik!

Az endn5di katolikus temet6k takari
tasM, karbantartasM tamogathatjak ado
manyok felajanlasaval:

Keszpenzbefizetes az endr6di plebani
an hivatali id6ben (munkanapokon 8.. 12),
vagy az Endr6di Szent Imre Egyhazkozse
gert ISpzhaszntl Alapitvany szamtajara be
fizete'ssel vagy atutalassal. Szamlaszeimunk:
53200015-10003231 Endr6d es Videke Ta
karekszovetkezet.

Az endr6di es a hunyai templomban,
a katolikus szertartas szerint eltemetett
halottala61 40 evre visszamen61eg, nev
szerint megemlekeziink halalozasi evfor
dul6juk napjan.

Szep es iidvos lenne, ha a gyaszol6
csalad, egy even beWI havonta, egy even
tul evente szentmiset ajanlana fel elhunyt
szeretteikert.

2010. junius 26.
Gyulay Endre pilspok urral
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Hittanos-Kar-tasz
Tobb eve mar (12), hogy hittanos tabort szervez a karitasz

esoport Hunyan, amelyre az elmult heten gazdag programmal
ujra sor kerult. Julius 20-an a tabor els6 napjan itthon az iskola
tornatermeben vartak onkenteseink a gyerekeket, fiataljainkat
sok j6 programmal, jiltekkal, sporUal, amely duo 4 6raig tartott.

Az els6 nap templomliltogatassal, r6zsafUzer imaval kezd6
dott, utana kezmuvesedes, asztaliteniszezes, esoeso, foci, kinek
mihez volt kedve. Ebedet a helyi napkozi konyhajar61 hoztuk.
Delutan a sportpalyan jatek, metazas es focizas volt.

Masnap Szarvasra ment a esapat autobusszal, amelynek kolt
seget az Onkormanyzelt tamogatta. Ezuton koszonjuk meg, hogy
segitettek anyagi tamogatassal a kirandulasunkat es a gyerekek
nek oromet szereztek ezaltal.

Szarvason a szelmalomtol indult az egyoras haj6ut, ahol a
haj6 kapitanya ismertette a latnival6kat. A moesari ciprusok lat
vanya, nagyon szep volt a nemreg epultvizi szinpad, aMilleneumi
emlekmu, a Bolza kastely, Tessedik Samuel temploma.

A haj6 kapitanyamegengedte a gyerekeknek a haj6 kor
ma nyzasilt, tobb gyerek ketszer is vezette a haj6t. A nagy elmeny
utan az Arboretum mini Magyarorszag makett parkjilt neztUk
meg - a tortenelmi Magyarorszag kozepen -, ahol az orszag ne
vezetessegeit kiesinyftve, valamint hazank kulonleges vonatait
lathattuk, amelyek gombnyomasra indithat6ak, ez els6sorban a
fiLik koreben volt nepszeru. Ez evben Erdely nevezetessegeivel
is b6vult a makett park, es mire vegigjartuk a tobb mint otven
epftett esodilt, kisse elfaradva mentUnk ebedelni.

Ebed utan a szarvasi Szent Klara templomot neztUk meg, .
ahol megismertUka templom tCirtenetet, majd r6zs9fUzer imad
sag utan indultunka fagylaltoz6ba, egy kis husitesre, utana haza.

Harmadik nap mez6berenyi bicikliturara vallalkoztak taboro
z6ink. Ott is megneztek a nevezetessegeket, muzeum, templom,
a helyi plebanossal is talalkoztak gyer:.ekeink.

Negyedik napon az endr6di tajhazat liltogattuk meg, ahol a
muzeumigazgat6 beszelt az itt elhelyezett targyak eredeter61 es
arr61, hogy mire hasznaltak 6ket. Nagy elmeny volt, hogy Barna
Zsuzsikaval pereeet sutottek a gyerekek a Szent Antal Zarandok
haz udvaran, melyet kovetett a kiallitasok megtekintese: Kallai
Ferenc Emlekkiallftas, Holl6 Laszl6 Muvesztelep kepei, valamint
Czank Gabor plebanos - Svab nepi vallasossag targyai cfmu kial
Iitasa.

Ebed utan a Szent Antal Kenyersut6hazzal ismerkedtUnk,
majd temet61iltogatas volt a kovetkez6 program, ahol Dr. Szon
da Istvan megmutatta a tCibb mint szazeves sfrokat, vagy talan
meg regebbieket is. Azutan a gaton haladva a haj6allomas kiko
t6jet is megneztUk, majd a templomba rovid imara betertUnk,
utana pedig hazaindult a csapat.

Utols6 napot itt toltottOk Hunyan, sok-sokjiltek, ijaszat, vetel
ked6 es focival zarult a nap. Nagyon tartalmas volt a tabor, egesz I

heten mindenki megtalalta, ami neki a legjobban tetszett. Re- ~~~
meljuk, jov6re is meg tudjuk szervezni.

Koszonjuk tamogat6inknak, az Onkormanyzatnak, az Egy
hazmegyei Karitasznak, a Puspoki Hivatalnak, akik anyagilag
tamogattak a tabort, valamint onkenteseinknek, szul6knek, hit
oktat6nknak, es mindenkinek, akik segitettek, hogy a tabor let
rejohessen.

- Hanyeez Vencelne-

2015. augusztus
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Kreativ tabor a Gyomaendrodi
Kis Balint Altalanos Iskolaban

Hasznos es kellemes hagyomany intezmenyunkben az, hogy
a tanev befejeztevel tanul6ink szamara kezmuves tabort szerve
zunk. Iden ez junius 22-et61 junius 26-aig tartott.

Minden nap haromfele foglalkozason vehettek reszt a gyere
kek.

Az erdekl6d6 jelentkez6ket eletkoruk szerint osztottuk ha
rom csoportba, melyek forg6szfnpadszeruen valtottak egymast
minden nap.

A kezmuveskedesek alkalmaval papfr, fonal es gy6ngy fel
hasznalasaval keszftettek kul6nb6z6 hasznalati es dfsztargyakat
a gyermekek.

Diakjaink az angol nyelvi foglalkozasokon vidam jatekok ke
reteben gyakoroltak a tanev soran megszerzett ismereteket, mi
k6zben uj dalokat tanultak gitarkfseret mellett.

Az informatika foglalkozasokon prezentaci6 es 6neletrajz ke
szftesevel es az internet biztonsagos hasznalataval ismerkedhet
tek a nebul6k.

A lebonyolftasban is es az anyagi forrasa biztosrtasaban is
nagy segftseget jelentett iskolank alapftvanyanak tamogatasa.

Tovabbkepzes a Gyomaendrodi
Kis Balint Altalanos Iskolaban

2015. junius 19-en intezmenyunk pedag6gusai treninggel
6sszek6t6tt tovabbkepzesen vettek reszt az iskola H6s6k uti epu
letben. A 10 6ras projekt a TAMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 sz.
Mentor(hMl6 2.0 program keretein belul zajlott.

Temai:
- A tanul6k es a pedag6gusok tanulasi stflusanak, strategiai

nak megismerese.
- A pedag6gusok tanulasi strategiajanak felterkepezese.
- A tudasmegosztas m6dszereinek megismerese, a szervezeti

tanulas lehet6segei.
- A reflektfv gondolkodas szerepe a pedag6giai folyamatok

ban.
- Felkeszules a pedag6gus-min6sftesre, 6nertekelesre, tanfel

ugyeletre.
. Treningvezet6: Szab6 Gy6z6ne, pszichol6gus (mellekesen az
Onertekelesi kezik6nyv egyik szerz6je), aki mindannyiunk szama
ra aktualis es hasznos, mar a k6vetkez6 tanevben felhasznalhat6
ismereteket, strategiakat k6zvetftett, k6nnyen megerthet6, es
elsajatfthat6 stflusban.

Tabor a Margaretakkal

Az Eur6pai Grand Prix Versenyt Szegeden rendezte meg a Ma
gyar Majorette Sz6vetseg, ahol a gyomaendr6di Szfnfolt Csoport
ket arany ermet (Latyak Brigitta es Piroska Attila botos sz616 tanca)
valamint a ket negyedik helyezest az egyuttes Margareta csoportja
kapta: botos menet - es szfnpadi tancaval. A mazsorettek alig le
legezhettek fel, ismet gyakorlas, edzes k6vetkezett. A Szfnfolt Ma
zsorett Csoport immaron 4. alkalommal rendezte meg Hunya Jolan
vezetesevel az egyuttes junior es kadet korosztalyanak az intenzf
elkeszulest biztosft6 nyari mazsorett tabort. Az 6t nap nagyon j6

hangulatban, vida man, ugyanakkor kemeny temp6ban zajlott, hi
szen sok mindent kellett teljesfteniuk, megtanulniuk az utanp6tlas
mazsoretteknek. Az uj tanclepesek elsajatitasat es az uj koreograti
ai helyzetgyakorlatokat az egyUttes vezet6je, Hunya Jolan tanarno
tanftotta, a bot - es zaszl6 szertechnika bravuros kezeleset Piroska

ttila, a csoport senior tancosa mutatta be, mig a gimnasztikai es
alajgyakorlat 6rakat: Gergely Orsolya tartotta, aki a lany tornasz

csapat vezet6je. A harmas csoportokban val6 elosztas nagyon j6
d6ntesnek bizonyult, fgy kiscsoportokban, k6rforgasban, mindenki
re odafigyelve, szemelyre szabottan folyt a felkeszUles. Termeszete
en beszelgetesre, fagylaltozasra es jatekra is jutott id6. A tabor zar6

napjan a nemregen atadott Vfzi szfnpadon r6vid bemutat6val ked
veskedtek a mazsorett - tancos lanyok. K6sz6n6m a mazsorette
egyelmezett, kitart6 munkajat, a szUl6k tamogatasat! Az augusztus
h6nap fellepesekkel telik el, szeptembert61 pedig mar a 2015/2016
os versenyevnek nezunk elebe, azt kell megtervezni.

Hunya Jolan, a Szfnfolt vezet6je
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FAR IT

ynrilljunlnto]rn:

Gyomaendrod. Fo ut 15.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

• rovar- es gombaolii vegyszerek
• mutragyak, novenytapok
• viragladak, cserepek, viragfiildek
• ontoziiszivattyuk, sz6r6fejek

,- ----,. ontoziitomliik, csatlakoz6k
• fUnyir6k, sovenyvog6 01l6k
• metsziioll6k, keziszerszomok
• f6liak, muanyag hal6k, kerftesdr6tok
• mua. hord6k, viidrok, zarak, lakatok

, • szegek, csavarok, kapok, lapotok
l!JI • munkavedelmi bakancsok, kesztyuk

• festekaruk, ecsetek, hengerek
. • purhabok, szilikonok, ragaszl6k
'. • allateledelek, nyakorvek, p6razok
!~.

Vnrolll vit 6rl6inlQtl

Azetterem nyitvQ
11-21 drd/g.

Egesz evben varjuk ked
yes vendegeinket klimatizalt,
termalvlz '5 5zobalnkban.

VallalJuk baratl. uzleti, esa
ladi rendezvenyek lebonyo
IItasat kllmatizeilt ettermunk
ben 70 f6ig

BarMi, c5i1ladi lizleti ren
dezveny lebonyolfti.sat vallal
juk a teljesen klirnatizalt Hidf6
e teremben 160 f6ig.

• r r

t71, e
5500 Gyomaendrod, Szabadsag ter 6.

Telefon/Fax: 06-66/386-118 - Mobil: 06-20/5599-240
E-mail: feszekRanzjp~mail lobon~,hL!

..b.tlp;LLYvJi\1w.feszekp_illJzio~hJJ
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Hegedus Bence
lapunk uj foszerkesztoje

Koszonjiik, Lad atya!!

IN MEMORIAM
- Petl'ovszki Gyorgy ny. plebanos

A tervezett KISRETI GYOGYSzALLo
- es a beesapott endrodiek

Bella Janos kiallitasara

Kapolnaszenteles EndrOdon

Egyhazkozsegi vacsora Hunyan

K dyes Olva 6k!

Bizonyara mindenki lott iSll1ert
mar, hogy ez ev augusztu 4-t61oroshazi
esperes-plebanos lettem.

igy sz r tett SZiH6foidemtoi tavolabb
keriiltem. OJ feladatok, llj embe~el<, llj
kihivasok vartak es varnak nim. j ko1'
szak kezd6dott az eletemben. Ogy er z
tern, hogy most mar nem tudom felada
tom lhitni, mert nines igazan ralatasom
Gyomaendrod es Hunya eletere, eze~t

miutan elkeszitettem az auguszlUSI sza
mot, jlIlius vegen megtartott szerkeszt6
segi ii.lesen lemondlam a f6szerkeszt6i
feladatkorrol. A technikai O1unkM (tor
dele ) ez ev vegeig v,\.llaltall1.

1994 okt6bereben hoztuk letre sa
szar F reneeel e Va zk6 Andrassal la
pllnkat. Kezdett6l fogva az lljsag zel~

lell1isegenek, arculatclnak ll1eghatarozo
szemelyi ege voltam. Csaszar Ferenc es
Csaszarne Gymicza Eva halala utan
2007-ben hivatalosan is atvettem a fO
szerk sztoi feladatkort. Az internetes
valtozatot i en szerkesztettem.

Hllszonket evi munka utan nyu
godt lelekkel adtam at a f6szerkeszt6i
f, ladatkort Heged(\s Bencenek. Benne
latom azt aki tovabb tudja biztositani a
lap szeIIemiseget, tartalmat. Miv I fiatal
es energiaval teli, bizom benne, hogy
a megujuIast is szolgalja majd. Igaz,
hunyai, de a gyomaendr6di hagyoma
nyokat, szemelyisegeket is i meri, kutatja
a helyi tortenelmunket.

Megkoszonom a volt zerkeszt6tar
saknak a sok'vi k6zos lelkes munl at,
egytittm(i!<ode t. Ezzel nem szoktunk
dicsekedni, de most llgy erzem, eljott az
ideje, es egyszer el kell mondanom: min
den szerkeszt6tars ingyen, Gyomaend
rod es Hunya, valamint az Egyhaz irant
erzett szeretetb61 vegezte feladatat. Az
elhunyt alapit6kat es szerkesztotarsakat
pedig imaimba foglalom, legyen aldott
az emleklik!

Utoljara hagytam, de megis a legfObb
ko zonetem a Kcdves Olvas6knak sz6I.
Koszonom, hogy erdekl6dtek lapunk

Iltall•••

irant, es eI6fizettek, vagy a boltokban,
templomokban megvettek evr61 eyre llj
sagunkat. ok- ok levelet, E-mailt kap
tam, ami nagyon j61 esett: igazoltak az
0lvas6k, hogy nem hiaba dolgoztllnk.
}61 e ett tapasztalnom, hogy gyakran
heIytorteneti forn\ anyagga is valtak a
regebbi lapszamok. Ezert az 0 ze sza
mot e1helyeztem az Interneten: www.
varosunkujsag.hu .

Meg egyszer koszonom a~ ~~n~~llt
szep eveket az 0lvas6knak. Koszonom
az endr6di, gyomai e hunyai hiveknek
es lakosoknak a szeret hiket e megbe
csiilesiiket.

Mindenkit szivembe zaftam. Oro 
hazan itthon kell lennem, de 'Y0ma
endrodon es HWlyan tovabbra is otthon
maradtam.

Kerem a Kedves Olvas6kat, bizzanak
az uj fOszerkesztoben es szeressek He
gedlis Ben et, es olvassak tovabbra is a
Varosunk ujsagot.

[v(myi Laszlo
lekoszonl!6szerkeszt6,

oroshazi esperes-pIebanos,
tb. kanonok
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Ismet az Erzsebet-taborban
nyaraltunk Fony6dligeten

A gyomaendr6di Kis Balint Altalanos Iskola 90 diakja az
idei nyaron is a Balaton partjan vakaci6zott 2015. julius 5-t61
10-ig. A gyerekek felugyeletet az intezmeny 10 pedag6gusa
latta el.

A fony6dligeti Erzsebet-tabort sok diakunk mar isme
r6skent udvozolte, hiszen kozUluk tobben mar harmadik
alkalommal nyaraltak ebben a hatalmas meretU gyermekta
borban, mely kozvetlenul a Balaton partjan fekszik. A t6 kozel
sege nagyon fontos volt a forr6 nyari napokon, hiszen napon
ta ket alkalommal is lubickolhattunk a kellemes h6mersekletU
vfzben. Mindannyian elvezWk a vfzi kalandparkot, hiszen ha
talmas csuszdakr611ecsuszva csobbanhattunk a vfzbe. Ezutan
pedig az evezest is kipr6balhattuk. A vfzi vetelked6n ket tiz
f6s csapattal vettunk reszt. A vfzben kialakftott akadalypalyan
sorversenyt szerveztek erdekes, neha nehezen megoldhat6
feladatokkal. Az egyik csapatunk masodik, a masik csapa
tunk pedig harmadik helyezest ert el. Ismer6s program volt
a Fony6d-kvfz is: a rekken6 h6segben kisvonattal beutaztunk

Fony6dra, ahol a kikot6ben kerestuk meg a teszt kerdeseire a va
laszt. Szerettunk volna reszt venni a focibajnoksagon es a tabo
ri olimpian is, de a h6segriad6 miatt ebben a turnusban ezeket
nem tartottak meg. Uj tabori programkent szerepelt azonban
a televizi6b61 ismert "Nagy vagy!" cfmu jatek, amelyben 20 f6s
csapatunk a sportos jatekot megnyerve aranyermet szerzett. Az
utols6 el6tti napon az id6jaras elromlott, fgy az er6sen hullamz6
Balatonban nem tudtunk fUr6dni. A tabor vezet6i azonban gon
doskodtak a taboroz6k sz6rakoztatasar61: a delel6tt folyaman a
gyerekek kulonboz6 ugyessegi jiltekokat pr6balhattak ki. A fel
adatok teljesfteseert kuponokat kaptak, amelyeket ajandekokra
valthattak be. Az Erzsebet-vetelked6t is ekkor tartottak. Nagyon
buszkek vagyunk negy f6s csapatunkra, akik els6 helyezettek let
tek. A csapat tagjai: Almasi Lili, Deli Boglarka, Gal Bence es Rak
David. Delutan pedig a tabori Ki mit tud? c. programon vettunk
reszt, ahol tobben is masodik helyezest ertek el a fellep6 diak
jaink k6zul: Ladanyi Sara (nepdal), Acs Orsolya es Szilagyi Csilla
(mazsorett) es a 7. C osztalyosok (modern tanc). Az esti progra
mok k6zul a legnepszerubbnek a tanchaz es a diszk6 bizonyult.

Az utols6 napon ismet napsutesre ebredtunk. De a fUrd6zes
helyett hazafele keszul6dtunk, hiszen a szul6k mar izgatottan
vartak a taboroz6kat, akik kozul sokan megfogadtak: j6v6re is
met az Erzsebet-taborban nyaralok!
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A Kepviselo-testUlet a nydri vakdci6t kavetoen ismet fontos dol-

gokr61 dantOtt. .
- Az igazsagosabb kozteherviseles volt a celja az ad6rendelet

feliilvizsgaIatanak, me1ynek soran ket valtozat koziil valaszt
hattal< a l<epvisel6k. Az ,/\ vaItozat szerint az ad6z6k terhe
kicsit tbbb mint 10 milli6 forinttal csokkent volna, mely 12
ad6z6t ert volna hatranyosan 5803-nal< lett volna j6 es 2430
ad6z6 nem erezte volna hatasat. A ,B' valtozat eseten csak 2
milli6t kicsivel meghalad6 osszeggel csokkenne az adozok ter
he ez hatranyosan erint 2104 adozot, el6nyos 1260 ad6z6nal<
es kozombos 4881 ad6z6 szamara. A kepvisel6k az ,/\ vari
ans mellett dontottek. Megfontolas targya meg a vallalkozasi
epitmenyad6 300 Ftlm2-r61 150 Ft/m2-re val6 csokkentese,
tovabba az eddig mentesitett epitmenyek PI.: magtarak, rakta
rak ad6alapba val6 bevonasa. A kepvisel6k tobbsege az alacso
nyabb ad6csokkentes, az epitmenyad6 felere csokkentese es az
eddig mentesitett epitmenyek megad6ztatasa mellett dontott.
A rendelettervezetet a kovetkezo i.ilesen targyalja testiilet.

- Szinten az ad6kkal foglalkoztak a masodik napirendi pont
kereteben. Sokan felfedezhetik a yaros honlapjan, hogy sok
helybeli ad6z6 nem id6ben vagy egyaltalan nem teljesiti ado
fizeteset. Ezert dontottek ugy varosunk kepvisel6i, hogy egy
vegrehajtoval kotnek szerz6dest az elmaradt ad6k behajtasara.

- Elfogadtak a kepvisel6k az onkormanyzat es intezmenyei els6
feleves gazdalkodasar6l sz616 beszamol6t. Valtozatlanul, mind
az onkormanyzatra, mind intezmenyeire a stabil gazdalkodas
a jellemz6 tudhattuk meg a beszamol6b61..

- Hamarosan bekovetkezik a kulturalis teriilet atszervezese.
Mondhatni kiilon lesznek kezelve Gyoma es Endr6d kulturalis
intezmenyei. Gyoma telepiilesreszen a Katona J6zsef Muve
l6desi Haz, a tanosveny, a Koros Latogat6 Kozpont, a prog
ramiroda es a vizi szinpad lesz egy egyseg, mig Endr6don a
Nephaz, a Barka, a ket tajhaz es a Szent Antal zarandok- es
si.it6haz alkot egyseget. A konyvtar Gyomara keriil es ehh.ez
az intezmenyhez tartozik meg egy inf6pont. civil haz es tudas
kozpont. A Varosi Keptar. a R6zsahegyi Haz es a Tourinform
kiilon egysegeket kepeznek. Ennek a semanak megfelel6en
kell kidolgozni a hivatalnak a kovetkez6 testiileti ii1esre az (lj
kozmlivel6desi koncepciot.

- Zart i.ilesen targyalta a penziigyi bizottsag a Pajer strand va
gyonelemeivel mi legyen a jov6ben. A meghiv6ban ugyan nem
volt jelezve, de a testiilet is zart ii1ese targyalta ezt a fontos va
gyoni temat.

- A 2014-2020 kozotti unios ciklusban nagy lehet6segiik van
az onkormanyzatoknak a fejlesztesre. A Teriilet- es TelepiiIes
fejlesztesi Operativ program /TOP/kereteben nemesak kesz
tervekkel, de projektotleteld<el is lehet palyazni. Termeszetesen
az elorehaladottabb el6keszites ~16ny, tudhattuk meg az eloter
jesztesb61. Amely projekteknel nines meg terv, el kell kesziteni,
hataroztak a kepvisel6k. A projektotletek kozott szerepelnek
kerekparut epitesek, az Ipari Park fejlesztese. bolcs6de, 6voda
fejlesztes es meg egyebek.

- A TOP kereteben ldvanja megval6sitani az onkormanyzat a
belteriileti vfzrendezes IX. iitemet. Ez a beruhazas megval6
sulasa eseten mind Endr6don mind Gyoman novelni fogja a
biztonsagot csapadekos id6jaras eseten.

- A Bethlen Nyugdijasok Kozossege es a Bethlen Alapitvany
kezdemenyezessel elt. hogy melt6 m6don iinnepelje a yaros
Gyoma ujratelepitesenek 300. evfordulojat. melyre 2017-ben
keriil SOL

- Eredmenyesen miikodik a Start Szocialis Szovetkezet ertesiil
hettiink az uj elnok beszamol6jab61.

- A bejelentesek e16tti napirendi pont kereteben targyaltak a
holtagak hasznositasanak iigyet. Sok embert foglalkoztat ez a
kerdes, ugy gyomaendr6di, mint vendeghorgaszokat egyafiint.
A Cs6kasi zugi, Hantos kerti, Fuzfas zugi, Rev zugi, Torzsasi es
Nemet zugi holtagak jov6beni hasznositasar6l kellene donteni.
Ayaros valamely cege kepes lenne erre a feladatra, de ez a Kep
viselo-testiilet vesztesegesnek latja ezt a tevekenyseget. Wgiil a
berbeadas mellett dontottek. Valakinek biztos megeri.

Varfi Andras

Kedves O/vasokl

. Ivanyi atyo /emonda.5o fo/yUm ujsagunknak ilj foszer
kesztot kellett keresni. A szerkesztobizottsag julius 31-en.
tartotf gyiiJesen - a Szent /mre Afapitvany lavaslatam .. a
megje/ent szerkesztok engem vdlasztottak foszerkesztove.
Ez a megbizatas ideig!enes termeszetU.. november vegtHg
tart. Az addig tarM idoszak fo/yaman fog korvonalaz6dni
az ujsa9 vegleges sorsa. Addig is vaftozat!an formaban es I
tarta/omma! fo/ytatjuk hivatasunkat, a kereszteny-nemze-,
ti gondolatok terjeszteset.

Magamrol annyit, hogy egyetemista haflgat6 vagyok:.
a Debre,~en.~ Egyetem Ga,zdasagtudoman.yi Ka:c'i!J tanu/,?~ I
agrarmernoknek. 2006 ota rendszeresen pubflkalol< az uJ- I

I sagban, 2012 ota pedig szerkesztobizottsagi tag vagyok.
Elevenen e/ bennem Csaszar Ferenc, Csaszarne Gyuricza I
Eva es Vaszko Andras /e/kiilete, Ivanyi Laszlo munkassagd-
va/ teljes mertekben azonosu!ok. I

Bizom benne, hogy naprakesz, igazi felki tapfcifeklcaJ fO-1
gok tudni szo/galni a kedves Olvas6knak!

Hegedus Bence
foszerkeszto I

~~;:nY~m,:,~an t:dj'k~~Y~L,,,;o hUnya: Pie_I,
banost puspoke aug.usztus eiejen oro:ha.zi esperespl.ebanos,sa
nevezte ki. Ezzel a kmevezessel harmmcot eves papi munkas
sagat jutaimazta meg egyhaza.

Laci atya 1996-ban mint endr6di plebanos kapott megbi
zast a hunyai plebania oldallagos ellatasara. Alehet6segekhez
kepest igyekezett mindenre kiterjed6en szolgalni a mi kozos
segunket is. Az els6 evekben meg senki sem tudta, milyen I
nagy dolgokat fog altala megval6sftani a Mennyei Atya. 1999- I
ben a belvfz kovetkezteben templomunk megsUllyedt, majd
egy "j6tekony" villamcsapas kovetkezteben Ie is egett. Atragi
kus helyzetben Atya er6t ontott belenk es egyb61 elkezdte az
uj tempiom epitesenek el6kesziteset. Kival6 szervez6keszsege
kovetkezteben 2000 vegen mar uj templom magasodott a reg!
helyen. De itt nem alit meg: a templomepitesb61 maradt penz
b61 es egyeb forrasok igenybevetelevel a regi, felvizesedett
plebania helyere is ujat epittetett. Ezekkel a tettekkel a hunyai
egyhazkozseget stabil alapokkal inditotta el az uj evezred fele.

Minden helyi kezdemenyezest felkarolt, aho! csak tudott,
segftett. Folosleges most egyenkent minden apr6sagot fel
sorolni, a lenyeg, hogy egyhazkozsegunk elete szepen haladt
el6re,

2012 nyaran egeszsegi aliapota miatt felmentettek az
endr6di plebania ellatasa al6i, es Hunyara koltozbtt. Az elmult
harom ev alatt meg kozelebbi kapcsolatba kerult a falu lakos
sagaval, a helyieket oram taltatte ei, hogy sajat papjuk van.
Laci atya szinten j61 erezte magat, Hunyat gyakran a "beke es
nyugalom szigetenek" nevezte. i

Kozben a nyugodt korulmenyek, valamint akaratanak es I
kitartasanak koszonhet6en egeszsegeegyre jobb lett, prob
lemai nagyban csokkentek. Az ut6bbi id6ben, aki csak rane- I
zett, egy szinte teljesen fitt es egeszseges embertlathatott. A
gy6gyulas eloljar6i figyelmet sem kerulhette el, fgy ujra nagy
munkara hfvtak.

Kedves Laci atya! Halas szfvvel emlekezUnk tizenkilenc eves
munkadra, a sok-sok kozos elmenyre. Oroshazi kinevezeseddel
b6seges munkateret kaptal, kivanjuk, hogy minel tobb lelket
vezess Krisztushoz! Isten aldjon tovabbi utadon!

Ahunyai egyhazkozseg neveben;
Hegedus Bence
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Sajtokozlemeny

TANYAs TERSEGBEN ELO GYERME
KEK TANODAPROGRAM ZARAsA

GYOMAENDRODON

Befejezesehez erkezett az OJ· Szechenyi Terv Tarsadalmi

Megujulas Operativ Program tamogatasi rendszerehez benyUj

ton "Holdlldvar Tanoda Ietrehozasa Gyomaendrodon. a varos

tanyagondnoki korzeteiben elO hatranyos es halmozottan hat

ranyos helyzetu tanul6k iskolai lemorzsol6dasanak megelOze

sere, csokkentesere." dmil, TAMOP-3.3.9.C-12-2012- 0118 jelu

palyazat megval6sitasi idoszaka.

/\ paiyazati program kedvezmenyezettje a Jelen es a Jov6

Gyermekeiert Alapitvany volt.

Tanodank celcsoportjat a Gyomaendr6di tanyas terseg

6-i.6 eves 40 tanul6ja alkotta, onkent jelentkezes alapjan. Prog

ramtervunket arra alapoztuk, hogy az ember fontos feladata,

hug\' (inmagat megismerje, s ezt mas emberekhez viszonyitva,

klikinfele kozossegekben teheti meg. Negyedeves temakhoz.

(ol1lsmeret. csalad, baratok, iskolai, ill. munkahelyi kornyezet,

szarmazas, nemzet, nemzetallam, a Foldbolyg6 mint felel6sseg)

rendelti-ik ezert a tanoda program tevekenyseghal6jat.

Programjaink soran kin\ndulasokatszerveztilnk helyben,

(pi. Csudabalara), s a varoson kfv~lre. (Szarvas, 6pusztaszer,

]ukabszalh\s, Budapest Pariament, Kisklln Muzeum), kozosen

unnepeltilnk (Rama nap, Nemet kisebbsegi nap, Mikulasiln

':1epseg:. Honismereti rendezveny, marcius IS-e), tematikus

taborokat val6sftottunk meg (on- es tarsismeret, tortenelem

honismeret, okol6gia-tajismeret temakban). megismerkedtilnk

I<.ulonfele szakmak es tarsadalmi szerepek nehezsegeiveI, i1Ietve

izepsegeiveL (Vizmu, Id6sek Otthona, Mercedes gyar).

-\z elmllit I<et ev soran tanultunk verseket, meseket, dalokat,

o}uliban voitllnk es zenei koncertet neztunk, jatszottunk dra

m'lI.ltd:.okJt, tajzoltunk, festettiink, fOztiink, azaz alkottllnk, s

meg tanllltlik ertekelni masok alkotasait. Konfliktllsokat oldot

tunk meg, Klldarcokat dolgoztunk fel es sikereink is voltak. Du

hbngti.ink. sirtunk, nevettilnk, szerettlink. Egysz6val tanultllk az

HETET.

Inspirativ, sikerekben es elmenyekben gazdag idoszakot tud

hatnnk magunk: mogott, mely remenyeink szerint nem er veget

a programzarassal. Erre, eselyiink van a Tiirr Istvan Kepzesi es

J<:utatasi Intezel: Tamogatasanak, s az uj palyazati kiirasoknak

kbszonhet6en!

Tbvabbi informaci6kert, kepekert kerji.ik, keresse fel honla

punkat!

http://jelenesajovogyermekeiert.webnode.hu/holdudvar- ta

noda

Jelen es a Jovo Gyermekeiert Alapftvany

Sajtokozlemeny

NEVELOSZUL6NEL ELO GYERMEKEK
TANODAPROGRAM ZARAsA

DEVAVANYAN

Befejezesehez erkezett az OJ Szechenyi Terv Tarsadalmi
Megujulas Operativ Program tamogatasi rendszerehez benyUj
tott "Mese-csere Tanoda letrehozasa Devavanyan, a telepillesen
elO, neve!oszii!oi hal6zatban nevelkedo intezeti es allami nevelt
gyermekek iskolai lemorzsol6dasanak csokkentesere" cimu.
TAMOP-3.3.9.C-12-2012-0088 jelil palyazat megval6sitasi ido
szaka. A palyazati program kedvezmenyezettje a gyomaendrodi
szekhelyli Jelen es a Jovo Gyermekeiert Alapitvany volt.

A program celja elsosorban a gyermekek erzelmi intelligen
ciajanak, empatikus kepessegenek: fejlesztese volt, s ennek erde- I
keben programjainkat a kiilonfele ilnnepek (szemelyes, csaladi, I

allami, tarsadalmi, egyhazi) es vilagnapok kore szerveztuk. En
nek keretet a havonta egy ket alkalommal hdvegeken megtartott
egesz napos milhelyfoglalkozasok, es ilnneplesek adtak, melyen
kiscsoportokban, kiilOnfele tevekenysegek soran (kezmiivesseg, I
vers es daltanulas, mozgas, fazes, stb.) ismerkedhettek az iinne- ,
pek szerepevel, szellemi es formaiszerkezetevel.

A mese- csere megtortent. A tanul6k rengeteg ismeretre, tu
dasra es tapasztalatra tettek szert, tobbek kozott a pedag6gusok
munkajat segito id6s onkentes hOlgyek, a "mamak" j6voltab61.
Koszonjlik nekik, hogy kozos iinnepeink soran ok voltak a gye
rekek nagymamai. Kirandulasainkat es a taborainkat is az iln
nepek jegyeben szerveztiik. Az iskolai elorehaladas erdekeben
fejleszto foglalkozasokat biztositottllnk real, human, nyeiv es
szamftastechnika kepessegteriileteken. Minden tanul6 tanul
manyi sikeresesseget mentortanar segftette.

S ami a legfontosabb, fo celkitilzesi.inknek megfelel6en a
ket ev alatt eros erzelmi kotodesek alakultak ki gyermekek es
gyennekek, gyermekek es id6sek, gyermekek es pedag6g11sok
kozott. Erzelmekben es elmenyekben gazdagket ev all tehat mo
gatti-ink, amely azonban nem er veget a programzarassal. A Tilrt
Istvan Kepzo es Kutat6 Intezet tamogatasaval az atmeneti ido
szakban is folytatjuk a programjainkat,es bfzunk az uj palyazati
lehetosegekben!

Tovabbi informaci6kert, kepekert kerji.ik, keresse fel honla
punkat!

http://jeienesajovogyermekeiert.webnode.hu/mese- csere
tanoda

Jelen es a Jov6 Gyermekeiert Alapitvany

Felhivas I
2015. szeptember 19-en, szombaton fel 10 6rakor End

rodon a Szent Imre Katolikus Templomban lesz a 7 iskola
(Decspaskumi, Ugari, PolyaIrnalmi, 4 oregszoIOi - Timar-csa
ki, Szent Imre) hagyomanyos miseje!

TiszteletteI: Pes6 Belane ny. t.

Hirdetes

Vasarteri Itp.-en 1 szobas foldszinti lakas ELAD6! Ar meg
egyezes szerint! Erdek16dni: 06-20/376-4567



y maendrodonSzent Istvan-nap

Augusztus 20-a allamalapiUisunk unnepe. Szent Istvan kira
Iyunk ezen a napon helyezte Magyarorszagot Szuz Maria oltal
maba. Varosunk a szent unnepunket saji'ltos programokkal tet
te emlekezetesse. 15 6rakor a Polgarmesteri Hivatal parkjaban
avattak fel a gyomaendrodi vitezek kopjafajat, A zord ida miati:
az unnepi megemlekezes a Hivatal elotereben volt. Toldi Balazs
polgarmester koszontoje utan vitez, lovag Fugedi Gabor szekka-·
pitany, a Szent Gyorgy Lovagrend priorja, az emlekmu alkot6ja
bemutatta a kopjafa szimb61urnait es elismereset fejezte ki Gyo
maendrod varosanak es a Vitezi Rendnek, hogy ezen a telepule
sen is felallfthattak a has vitezek emlekmuvet. Vitez, lovag Kiss
Sandor alhadnagy rovid torteneti attekintest adott beszedeben
a rnagya /i,t,ezi rendrOI. Az emlekmuvet vitez, lovag Fugedi Ga
bor szekkapitany es Toldi Balazs polgarmester lepleztek Ie.

A varosi augusztus 20,ai ijnnepseg a reformiltus ternplorn..
ban volt, ahol Toldi Balazs polgarmester koszontbtte az unnep
lesre osszegyult gyomaendr6dieket. Dr. Lovas Kiss Antal egyete
mi docens unnepi sz6noklataban Szent Istvan nemzetrnegtart6
szellemisegerol, az unnep jelentestartalrnanak folyamatos va 
tozasar61 es mai uzeneter61 sz61t. Papp Tibor reformatus lei!(esz
es .5eben GI6ria evangelikus lelkesz megaldottak az unnepi6 k6-'
zonseget, majd Huse J6zsef r6mai katolikus piebanos megszen"
telte aZ"uj kenyereket:'

!{epek a 20. oldalonl

,
area elarulta, hogy
nagy dolgot tart
magCinal. Az. 1tte
oi evek aiatt k6zel
volt szUI5fOJdjehez
es it Bekesesaba
kornyeld szlovak
saghoz.. Meg sze..
minarista karaban
egyszer engedelyt
kert es kapot!, hogy
egyik pr6ba szent
beszedet 5zlovak
nyelven mondhassa
el. A t6bbi szemi
narista nem sakat ~"ltjr(:'~-AM
ertett ebb61, de ~"'-~~14~~

azt megertettel~, "f;~~
hogy Gyorgy atya
nagyon fontosnak .'
tartja a hfvek anya
nyelven tartena
lelld gondozasat.
Ennek szellemeben
havonta szlovak
szentmiset tartott a
bekescsabaf temp
lomban, aho! szlovak es magyar nyelven gy6ntatott is. Min
den i1yen alkalommal hosszCt sorok kfgyoztak a gy6ntat6szek
elm!.

Az evek soran testi ereJe egyre fagyott, minek k6vet..
kezteben 2010-ben nyugalomba vonult, es ezt kovet5en .az
ujkfgy6si Szent Erzsebet Szeretetotthonban ell.

HosszO szenvedes utan, 2015. augusztus 9-en, este nyolc
6rakor maga'hoz sz61ftotta az lsteni Mester, akit egesz. €:Iete..
ben hCfsegesen szolgalt.

Gyuri atya egy csendes, szereny ember volt, de ugyanak
kor szavainak sCtlya volt, velemenyet r6viden es frapp{msan
tudta megfogalmaznl. Egyenisege mindenldbol szimpatiM
valtott Id. Olyan pasztor volt, aid nem felt aldazatbt hazn! ju-
hai~rt, sokakat vezetett Jezushoz. Szolgalatat jutalmazza. meg
az. Ur az orok elettel!

HegedCfs Bence

y".'I(Il.J1

uj kenyer Ize, lepergo konny s6ja,
orom-kacagas, lelki I<aba·ko".
Isten aldjonl Te legy vegso ahmll1k,
s ivadekainkba szebb Jovol

Timar Mille

Petrovsiki Gyorgy
ny plebanos
(1929-2015)

>.

2015. szeptember

SzUlofold: Bo!cso, majd kopors61
Sarkcsillag a negy egtaj feloll
Anyanyelved billyogkent jeloll
Te vagy a teli h6 s a !avaszi zold,

1929. marcius 25-en,
GyUm6lcsolt6 Boldogasz
szony unnepen egy Ctj
szulott fiOgyermek sfrasa
tOltOtte be a ketsopronyi
tanyavilag esendjet, Ez a
kisfiO retrovszki Gyorgy es
Laurinyeez Katalin gyerme
ke volt, aid a keresztsegben
edesapja utan a Gyorgy
nevet kapta. A cs'alad szIo
vak szarmazasd volt, fgy a
Ids Gyorgy anyanyelve is a
szlovak volt, magyarul csak
nyolceves koraban tanult
meg. A silovak gyokerek

egesz eleteben meghaUiroz6ak voitak szamara.
Az elemi es a kozepi$koia elvegzese utan (sten hfvasanal<.

eleget teve a szegedi 'szeminariumba felvetelizett, ahol 1950
szeptembereben megkezdte teol6gial tanuimanyait. A papi
hivatas minden korban aldozatvallalast kovetel, ,de ebben az
id5szakban kulonosen nagy aldozatot kellett meghoznia an
nak, aid ezen az Ctton elinduit. A szegedi szeminariumban
olyan papok es szerzetesek neveltek a fiatalokat, akik ebben az
egyhazat elnyom6 rendszerben is elen ,jartak az aldozathoza
taiban, fgy lelkuleWk a kispapol(at, fgy Gyorgy atyat is atjarta.
Tanulmanyai vegeztevel 1954. junius 12-en pappa szenteltel~

Szegeden. .
rapI szolgalatM megkezdve 1954 es 1966 kozott kaplan

kent mCfkodott Mez61wvacshazan, Nagykamarason, Csorva.
son, Derecsken es Gyoman. Ezeken a helyeken megflgyelhet
te a kUlonbaz5 vldekeken mOMd5 egyhazkozsegek eletet es
szeleskorCf tapasztalatokra tett szert.

1966-ban furta! plebanossa neveztek ki. lnnen pQsp6ke
1978-ban Gyomara kUldte, ahol 12 even at volt igazi lelki atyja
a gyomai hfveknek, akik ma is szeretettel gondolnak egykari
plebanosukra. 1990-ben kondorosi plebanos lesz, es a hunyai
plebania oldallagas ellatasaval is megbfzzak. Azt akarta, hogy !
a hunyaiak is erezzek, hogy van papjuk, ezertf a ke,t plebania I
egyGttes vezeteset a kavetkez5kepp oldotta mti\!~'~bed utan'
Kondorosr61 atment Hunyara, ahol a nap tobb. II:JSzet eltal- !
tatte, este misezett, ott aludt, masnap reggel ismet misezett,
majd delutan visszament Kondorosra, ahol ugyanilyen rend
szerint maradt masnap delutanig, es l(ezd5datt minden elar
r61. Ez a m6dszer nagy aldozatot k6vetelt, de szamara a szol
galat volt a iegfontosabb, fgy arammel vallalta a sok faradt
salgot. Az egesz egyhazmegyeben nem akadt masik pap '\ki
ilyen nagyszerCfen oldotta volna meg a helyzetet. 1996-uan
felmentettek a hunyai plebfmia ellMasa a161, fgy teljes eravel a
kondarosl szolgfdatra koncentralhatott.

A kondorosl hfvek nagyon tlszteltek es szerettek, hisz IM
tak es ereztek, hogy. mely hittel es teljes odaadassal vegzi
munkaJat. Tudtak pelClaul mikor ment beteghez, mert komoly
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SZEPTEMBERI MISEREND SZEPTEMBERI UNNEPEK
EndrOd

Vasarnap 9 6rakor nagymise, hetkoznapokon reggel fel8-kor

I
szentmise, szombaton este 18 6rakor vecsernye es e!oesti mise, a
honap elso es harmadik hetfOjen este 18 6ral<.or Szentsegimadas,

II Gyoma

I
Szerdankent este 17 6rakor mise, vasarnap este 18 6rakor

nagymise. A hOnap harmadik hetfOjen este 17 6rakor Szentseg-
I imadas.

Hunya

Vasarnap 11 6rakor nagymise, hetkoznapokon (a vasarnapi
hirdetes szerint) 17 6rakor szentmise. .

, :. I ", .:.+~ ~';~~r~~'~"'. r,' "~' ::, ·.~,~~··~\,~~~~i.~~{.;·:~:~:,;;2~:.~.:::~it:.~~~

:~isb:~14§:g~ssi~li}f.'~if!i~R~r~::·
~ '0, I'. •••~ :. . • ........ ,. _('.~ ...._ "":'" ~11{- t'l: I' ::.

3. csiitortbk
6.vasarnap
7. hetfO

8. kedd
12. szombat
13. vasamap
14. hetfo
15. kedd
16. szerda

20. vasarnap
21. hetfO
23. szerda
24. csut6rt6k

27.vasarnap
29. kedd

30. szerda

Nagy Szent Gergely papa es egyhaztanit6
Evkozi23.vasarnap
Szent Mark, Istvan, Menyhert aldoz6papol<.,
kassai vertantlk
Sz(iz Maria szuletese (KisboIdogasszony)
Sz(iz Maria szent neve
Evkozi 24. vasarnap
A Szent Kereszt felmagasztalasa
A fajdalmas Sz(izanya
Szent Komel papa es Szent Ciprian pi.isp6k
vertantlk
Evkozi 25. vasarnap
Szent Mate apostol es evangehsta
Pietre1cinai Szent Pio szerzetes es aldoz6pap
Szent Gellert piispok es vertantl, egyhazme
gyenk vedoszentje
Evkozi 26. vasarnap
Szent Mihaly, Szent"Gabor es Szent Rafael
fOangyalok
Szent jeromos aldoz6pap es egyhaztanit6

Maria szuletesenek emlelcet unnepeljuk rna, aki az asszonyi
nem rnindenik osztalyanak legszebb, legtisztabb peIdakepe lesz
mindorokke. 6 sziilte Jezust, ki Krisztllsnak hivattatik, 6 tehat
minden anyak k6z6tt a legszerencsesebbik volt, de egyszersmind
a legszentebbiknek is kellett lennie, hogy az Istenfiat szillhesse. 6
az evangelillm szerint Szent J6zseffel hazassagban elt, es minden
hitestarsak k6zott leghivebb, legengedekeJ1yebb, legt6keletesebb
volt () litH sziilt, de ferfi6 nelku!' a Szentleleknek ereje altaI, es igy
.1 Icglfszt,\bb, legszeplotelenebb sziizessegnek is peldaja. - De a bol
dopago, Sziiznek ezen haromfele osztaly6 hivatasa, \igymint sz(iz,
fele;t:g , anyae, mind~n noszemelynek is rendeltetese: mindny{\jan
an'" sziilettek. hogy legyenek sziizek a blinnek arnyekat is keriil
ve, mignem a hazassag szentsege altai h(i felesegekke s j6 anyak
b v:\lhatnak A sz(izi ,lllapot tehat mindannyiuke. KUl6n6sen az
asswnyi nemnek van ma tisztelet napja, mert rna szUletett ezen
nel11nek dcessege es tisztessege; minelfogva minden kereszteny
$ZUZ, feleseg es anya nagyobbra fogja becsiilni ma {l1lapotinak mel
t6sagat es fontossagat, sarra hatarozza magM, hogy azon osztaly
nak amelyben van becsiiletet szerezzen, es a Boldogsagos Sz(izhbz
hasonlitson.

A szemermesseg azon. mag, melybol a sz(\ziesseg, es az egesz
noi melt6sag ekes fajanak kikelnie s nbvekednie leell... Mit kell mar
most onmagadnak tenned? Minden f61btt becsUlnbd es orizned
kell ;; szemermetessegnek mennyei erzeset... Szentnek kell neked
lenned, szentnek testedben es lelkedben; odavesz az erzekek tisz
tas{\g<ival a Ielek tisztasaga is; aki fLileit es szemeit nem orzi, az szi
vet sem oitalmazhatja meg! Fuss, fuss minden arnyekt61, minden
s20t61, mindentol, ami nem egyszerti es nem tiszta ... fgy a vilagb61
kellene kifutnom! - fogod talan mondani. Igenis a vilagb61, de csak
o~nan, ahol az nem tiszta, fuss az atyai hazhoz, az anyanak oltalma
ala, a munkahoz, a te artatlan foglalatossagodhoz! .

A hazassagi huseg tlgy, mint a szemermesseg szent kotelesseg
a ferfiakra nezve, asszonyoknal az azonban ez olyan tulajdon, mi
novel az Isten mar termeszetiiket felel<esitette ... a kereszteny nonek
sokkal tbbbnek kelliennie, mint csupan ferjehez h(inek. 6 ferjevel
van 6sszek6tve, mintha mindketten csak egy szemely lennenek, es

ezen kotes tisztetetre melto, mert Isten rendeIeseboi szarmazik. Van
pedig ezemyi alkalma IstentOl nyert jeies tehetsegeinek es ajimde
kainak felhasznalasara; 0 a haztartas koriili sokfeJe kellemetien
segtoi ferjet megldmelheti, beketuressel intezkedven hivatasahoz
kepest; neki kbtelessege ferjcnek szeszelyeit engedekenyiii eiturni,
es haragjat nyajassaggal lefegyverezni; neki k6telessege rendben
tartani a hazat, a j6lletet nevelni, ferjen.ek detet es munkajat kony
nyebbe es kellemesebbe tenni; mennyit keli e mellett magat61 meg
tagadnia, mennyi oromro! lemondania, mennyi keser(\t izielnie!
De azert koronaja 6, megbecsiilhetetien kincse a maga ferjenek,
azert olyan fonseges az 0 dicserete meg a Szentlr{\sban is, azert all
mindenutt akkora tiszteletben, es semmi sem erhet fel a becsiiletes
hazi asszonynak nevezetevel...

A kereszteny haztartasnai, hazassagi aJdasnak, [sten ajandelza
nak tartattak mindig a gyermekek. Ezen aldas az anyakra bizatott
fokeppen, ok keszitik a boldog jbvendobe vezeto utal:; amire tiire
lem kell es szelidseg, sok aJdozat es nelkiil6zes. Bizonyara sokal: keJi
turnie es szenvednie, hogy a gyermeket egeszsegben es isteni feIe
lemben nevelje; hanem adot:t is az Isten az anyai szivnek gyermeke
;.r"nti kiapadhatatlan eros szeretetet; es ilyen anyai szeretethez, mi
lyennel nem lehet nagyobbat talaini a vilagon, hasonlitotta a maga
mi b(in6sok irant val6 szeretetet is. Az anyM inteni, hogy gyerme
ket szeresse, epen annyit tenne, mint evesre, alvasra vagy lelegzesre
emlekeztetni, Istentol adatott neki az, termeszetes es szuksegkep
pen val6 tulajdona az; hanem annak hasznah\sa es alicalmazasa kii
lonbozo, mint ez az Istennek mas ajandekaival is tortenni szokott.
Az anyat ana figyelmeztetni hogy gyermeket okosan es kereszteny
m6don szeresse, korantsem feiesleges ... A szeretet v3k, nagyobbara
azonban egy sem annyira Yak, mint az anyai szeretet. Nyissatok fel
szemeiteket, vigyazzatok j6i azon aldasra, melyet gyermeketekben
adott az Isten!

Forras: Katholikus Lelkipasztor- Szent: beszedek gy{ijtemenye.
1875, szerk. Zadori ev. Janos, 360-369. old. Kisasszony napjaro. 
Hortig utan, atszerkesztett reszlet

Kozreadia: Hegedri.\ BellCE
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'"SZElVr GELLERT

ii.nnepe: szeptembel' 24.
amikor edesapja szentfOldi zanmdoldat- benne Damel pr6teta kOnyvenek ne}Hlny
ra indult, Jezns in'inti szeretetb61, Eler- sonlt mag)'arazza,
tek Palesztim'it, ahol rabl6k tamadtftk A bakollybeli cselldb61 f.l, kinily hfvat·
meg es meghalt, ca, hogy r1'ibizza " :\larosmenti egyh8,z"

Az 0 emlekere vette fOl az ifJu Gyorgy megye szerveZ~S~l J.Ll~)O-han csam'idi
a Gellert nevet, Nem soklml kes61)b piisp01{ lett.
edesanyjat is elveszftette. Gellen az. ';I:,'\'!1,tZSlL'l, \'U"st ,tun]

HUSZOllot eves lwrabim rendtclrsai ot l{ezdte, hogy feJ.osztotta ,1< L-~Yh;,'lZ1I1C~\'(

tettek meg a monostor peljeleVe, majd teriiletet 7 fOespen:sscg:n-. '" ,.'7.1']( I,'krl.': H
Bolognaba kiildik t.'lJlitani. 32 evesen tel' magaval hozott papoll: ll:oziil ;Lzulwi aLH
vissza a Szent Gyorgy-szigeti monostor- totta, akik tndtak I1lHgyantl, :'-l<1jcl a ),Japi
ba, ahol apat.nak vaIaszijal{ meg. uMnp6th'is biztosltas8.rnl,tlpmlml.i jslm-

Talan edesapja emleke, vagy hithil'- lat szervezett es tcmplol!lobn \~pitctt.
detes vc'i.gya arm keszteti, hogy harom Id)ztiik a szel{esegyhilzat. T':riknc ,1.
ev miiltall lemond apati tiszijcr61, es a poganyolmt. szembesze\llt a zsamo](i hil·
Szentfcildre indnl. 1015. febrnar vege kapasokkal. tam1csaivai ClZ ()rszi\~ iigyeil
feU szal haj6ra ket tarsRva1. De a vihar segitette.
miatt az Isztria szigete [ele sodr6cltak 1046, szeptember 24-en, 8, POllan)'
es a Porenzo melletti Szent Andras-5zi- lazada,s allmlm6.val Sndan Bod (egl'i)
get bences monoston'iban talaLlak me- es Besztred (llyitmi) piispolrtarsnivnJ
lledel{et. A tobb hetre elhuz6d6 kenv- egyiitt a hitel't kegyetlen halalt sz<:n\-ed
szerpiheno kozben az ott tart6zkocl6 ve elnyerte a vertanlisag lWl'onajelt [\j,
Gandentius palUlOnhalrni ape'lt szerette n'incigEtltak Gellel'tet a szell:cl'boL hoz·
voLla ot megnyerni a ma,.,oyarorszagi zakotottelt egy kordehoz e.s a Kelenhegy
kolostoralapitasi ten'enek Gellert az- (Gellerthegy) szildai1'61 a melybe <:8

zal a nem titkolt szandeldrnl engedett szitottak ~Ioltestet a pesti Bolclogasz
az mlszolasnak' hogy J\1agyarorszagon szony-templomban temett.el{ d, I(csfJ'bb
ll:ereszti\l I{OlUlyebben eljntlH\t a Szellt- maraclvanyait Mszctllitottak Cs,Ul,tdn:,
f6Idre. Atke1ven a part menti hegylall' Szentte aVCltasa Szent Laszl6 ll:in'ihs,l~,'
colwn, majcl a Dravall, 1015. majns 3-an iclejen t011:em 1083, jli.lillS 2G-all Cc;~ll;;l
erkezett Pecsre, M6r piispol<hoz. Vele es dOli,
Asztrik pecsvaradi apattal onnan Sze- A legellda szerint Gellen. iwzalll,ba
kesfehervarra, Istvan kiralyhoz melUlek cl'kezve~ Szekesfehervarott i:lll£(\lSllIlS

Nagyboldogasszony napjanjarnl a ki- 15-en, a "Napba Oltozott aSsze)]1\TOl"
n'ily ele, majd (51esz Lure herceg lleveW- beszelt, Remetesegeben barfltsRQol J,i.i
.ie. Nyolceves volt eldwr Irme herceg, CS tOtt az al1atoldtal. Megj6so1ta (I'iUraly
szentiink het evig volt mellette az esz- halalat, a poganylazadast, sajf\l: \'en<\1ll1
tergomi ltin'ilyi palotaban. Tanitvanya- sag6.t, Szent Gellert a Szeged-CsHnacli
nak eletszentsege tallttsitja, hoW neveW, Egyhitzmegye vedoszenije, Szegeelen H

oktat6 mtmltaja ereclmenyes VOlt. fogadalmi templomban orzik a ll11uanoi
Ezt kovettek a bakonybeli l:emeteseg hences kQ.lostorb61 szannaz6 (i.:lkn,

evei. A monostor mellett! erclei luuwh6- ereldyet, Oltozete az F.ib1'Clzolasolwlj ",I,
han tlldott leginkabb elmell{edni es'dol- talaban piispolti diszben feien ulhtl{tval.
gozni. E1dwr uia Szentu'us magyanlz6 kezeben pasztorbottal. '
mmt.kait, ezekbOi. az egyik fOlUl maradt, (Szentei, elelx)

Szentiink azolrnal{ a soraba tartozii{,
akil{ nero haZc\llk tOldjen lattak meg a
napvilagot, de eletiik, mukodesiik es
halaluI{ ide l~apcsoXja 61{et, Veience volt
szillofOldje. Oteves volt, amilwr szwei
- 9.pja.t Sa~n~do Gellednek hivllik- at·
eveztek vew a Szellt Mark szekesegy
hazzal atellenben levo Sl'!T! Georgio
(Szent Gyorgy) szigetere. Ugy latszott
ugyanis, hogy Gyorgy neva kisfluk nem
marad eletben. Fogadalmat tettek, hogy
ha. a gyermek a sziget bences monostora
tagja.inak imaira meggy6g)~-l1, Istermek
szentelik eletet es mindjeht a monostor
ban hag)jak A gyermek felgyogyult es
ott is maradt, bevezetvell Szellt Bene
del{ rend lelIti eletebe. 15 eves lehetett,

2015. szeptember
,-------------

Augusztlls 17-en, eletenek 89-ik eveben elhllnyt Paskai Laszl6
biboros, nYligalmazott esztergom-budapesti ersek,

Paskai biboros 1987 es 2002 kozott alit a magyar egyhaz elen.
J:rseksege alatt tobb nagy jelentoseg(i esemeny tortent: 1990-ben
megujult a magyar-vatikani diplomaciai kapcsolat, 1991-ben meg
h(vasara Szent II. Janos Pal papa hazankba latogatott. Ugyanebben
az evben hazahozatta Isten Szolgaja, Mindszenty J6zsef biboros
romlatlan testet, 1994-ben elinditotta boldogga avatasi eljarasat.
Szamos egyhazmegyei es orszagos egyhazi linnepseg el6mozdit6ja
volt. 75, eIetevenek betolteset kovetoen 2002-ben lemondott az esz
tergomi erseksegrol, majd nyugdijba vonuit.

Paskai biboros olyan id6szakban ,lilt a magyar egyhaz elen, ami
kor jelent6s valtozasok tortentek az orszag es az egyhaz eleteben, A
hitet es a teol6giat nagyon komolyan vette, kedves es kozvetlen em
ber volt, alazattal fogadta a kritildkat, az igazsagtalan tamadasokat
szeretettel viselte. Az orok vilagossag fenyeskedjek neki!

, Hegedils Bence
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Szabo Erna

20150 szeptember

EndrOdi sziiletesu irgalmas novel' korrmnk
kiemelkedo egyenisege, k6rhazi fonovere voli-.
Nevet meg Babits Mihaly kijlto is megemliti
irasaban.

Szazharom eve sziiletett, julius 28-an volt
temetesenek harminckettedik evfordul6ja.

Mivel Endrod sZiilOttje, ClZ evfordulo nlknl
mab6l emlekezve ra ismertetjiik Osvai Laszl6
dr. par evvel ezelOtti {rasat, melyben reszleresen
bemutatjCl Erna novel' cHeW, munkassagat.

"Ki is volt Szab6 Erna?
Nevevel doszor Babits Mihaly feljegyzi'

seiben talalkoztam. Babitsek 1924-ber; Y,lSa
roltak meg Esztergomban az el6hegYi haza,.
es nyaranta rendszeresen hosszabb iJoszako
kat toltottek el itt.

A kolt6 betegsegenek sulyosbodasa idejen
nem csak orvosi ellatast, hanem aliand6 apo
!ast is igenyelt.

A "BeszelgetO fUzetek" -ben Babits nev
szednt is emllt noverekel: "Erna, Cemllla,
Fidelis es Walfrida".

Szab6 Erna rendi tOnokno - aki 1936-ban
ket eves betegapol6i kepzest ad6 iskohlt indi
tott be - klilonosen kotodott a sldyos beteg
kbltohoz, aki ragaszkadott hozza, es nagyon
sajnalta, amikor az kenytelen volt az apolasi
feladatait masra atruhazni.

"Ha Erna nem maradhat, muszaj valakivel
helyettesiteni. Velem egesz nap van mllnka".

Szab6 Erna 1912. marcius 4-en sziiletett
EndrOdon. A tanad kepesites elnyerese utan
1929. szeptember 3-an Esztergomban lepett
be a Szatmari Irgalmas Rendbe. 1933. au
gllSZtllS 3-an tett fogadalmat. Rovid ideig volt
oraad6 lanar Satora]jalljhdyen, majd apo16no
a budapesti Szent Istvan K6rhazban. Kesobb
fOnokn-6 az esztergomi Kolos es a budapesti
MABI K6rhiizban.

Az esztergomi apol6noi oktatast szer
vezo munkajat azzal kezdte, hogy 3 novert
hozott Szegedrol. (Leona Doloris, Redenda,
Mehtilis)

Az esztergomi orvosok segitsegevel, igy
inditotta be az oktatast.

1944-ben az Erna nOVel' altaI szervezett is
kola utols6 osztalyanak eloadasai meg a Kolos
K6rhilz kapolnajaban voltak, de a kepesitore
mar a pincekben keri.i1t SOl'.

1948-ban, amikor a XXIII. tOrvenyt elfo ..
gadtak es az iskolak allamositasara sor keriilt,
hazankban 753 kozossegben 10 432 szerzetes
mGkodott kiilonbozo beosztasban. 223 ferfi
rendhazakban 2268 szerzete, 530 noi rend..
h;\ZlJan 8163 kedvesnover.

1950. majus is-en rendorok es civilek
vettek korii! a Kolos K6rhazat. Senkit sem en
gedtek, se ki, se be. A delelott folyaman Erna
novereknek ossze kellett esomagolni. Csak
azok maradhattak mllnkahelyiikon, akik haj
land6k voltak kilepni a rendbiJl. Ilyen novel'
nem akadt! Delutan jott ertiik a teherallt6 es a
zardaba vitte oket.

1950. szeptember l5-en Patonay Janos
igazgat6helyettes ina 0.1<\ azl a jeientest, mely
igy kezdod0tt:

"Fenti szamr~. hivatkoz.\ssal jdentem,
hogy a vezetesem alatt alia intezetnel volt ren
di apolono alkalmazva nines"l

Az allam 600 epiiletet vett el. A rendhazak

elhagyasara kenyszeriilt nagyon sok szerzetes
es szerzetesno.

Targyalasok indllitak es ezek eredmenye
kent 5 rendhaz<lt jelolt ki az allam 440 sze
mely reszere.

Az egzisztem;ialis bizonytalansagba zu
hant szerzetesrendi tagok megsegitesere tel'''
meszetesen az egyhaz is erofeszfteseket tett.
A Piispoki Kar letrehozta a R6mal Katolikus
Egyhazi Kegydijasok es Betegek Szeretetszol
galatat, mely ma R6mai Kawlikus Egyhazi
Szeretetszolgalat neven mi\kodik.

A Szeretetszolgalat kezdte miikodteti az
50-esevek elejetol azt a "haI6zatot", mely ott
hont teremtett az orszag kii10nb0zo teriiletein
a mllnkakeptelen, beteg, raszoruluknak.

Szab6 Erna 1950-tol ott \'olt J szervezok
k0zott. Az 0 elgondolasa nyoman Jiitt letre az
Ostya es TempiomeiUt6, a Szolidaritas Ipad
Szovetkezet szerzetesek reszere. Tevekenyen
reszt vett az Orszagos Papi Otthon megszer
vezeseben es beinditas,\ban.

Az otthonok lak6i csak azl lattak, hogy
van fedel a fejiik felett, van elelmiik, gondo
zast kapnak, de e mogolt Szabo Erna faradha
tatlan mUllkalkodasa alll.

Nem veletlen irta Lekai Laszl6 biboros
Erna nover halalakor a reszvetnyilvanit6 le
veleben:

"Erna nover elvnlaszthatatlanul dsszeforrt
a Szeretetszolgalattal: letrejotte, jej16dese, Jelen
kibol1takozllsa mila nelkiil elsem kepzelhetO. A
szeme mindenhova felfigyelt, a sz{ve mindel1fe
iii megdobbant. S utana kdvette afelismerest az
alkoto tettek sorozata. Jelenlete, elgondolcisai,
tdretlen utkeresese a Plispdki Karnak is hate
kony segftseget jelenlett."

Szab6 Erna elelet ket nagy egyeniseg be
folyasolta, iranyitotta: Szent Pale es Teilhard
de Chardine.

"Szent Pal egyenisege l1agyon megragadott.
Tudatossaga, leljes elszantsclga, hallatlnn lelke
sedese, turokepessege, egesz eletenek odaadasa
annal<, azert amit Janak ismert, de amellett
meleg sz{ve es szeretete azok irant, akiket meg..
nyert Krisztusnak. Annyi melegseg, szeretet,
agg6das arad minden sorclbol!"

Teilhard de Chardin minden Magyaror..
szilgon elerheto mllvet megszerezte es szive-

sen olvasta:
"Teilhard de Chardinnel mar lassCin 32 eve

baratl<ozom. Gondolatjarasat, "ismerem", mar
'.1mennyire az en kepessegeim ismerhetik. 6 is a
ieghatalmasabb energianak a szeretetet tartja.
.Megfogott lendiilete, energiaja, fUze, lelkesede
se, orok tijrakezdese, hite"!

Onmagat igy jellemezte:
"En egy olyan stilust vittem, Clmi kereste

a kiegyenUtest, az nthidalaSi es keriiltem a to
reseket. Bel<eszereto ember voltam es vagyok.
Csak nagyon lenyeges dolgokban vittem toresre
a dolgokat."

Kesoi meltat6i pedig igy nyilatkoztak:
"Energikus egyenisege, der(is hatarozott

saga intelligenci<l.val, targyal6keszseggel, ala
zatos szeretettel egyiilt jelentkezett! Hazank
katolikus egyhaztortenelmenek XX. szazadi
nagyjai kozott eletmuve es egyenisege l<iemel
kedo helyet foglal d, Istener! es emberekert
szolga16 szerzetesnoverek kozot! pedig parat
lanul eiso"!

Mely vallasossag es hit jellemezte. 2 evvel
halala elott ina:

"Uram, amint mtllnak eveim es napja
im, egyre inkabb felWr bennem a kerdes: mi
lesz ezutan, hogyan tovabb, ha ki !cell allnt a
mozgalmas eletbol? Sokszor elcsuggeszt, jele
lemmel Wit el, mert tavlat nelkiilinek Mtom,
de csak pillanatokig, mert hilem mondja, sol
ertelmem is, hogy a halallal nem jejezodik be
az elet. De nagyon igaz, hogy fsten orszaga a
"szent bizonytalansag" orszaga. Mindig ujra es
ujra, i1ap mint nap el kell melyiilnom, Ie kell
szallnom lelkem legbeisejebe, hogyVeled ta
lalkozva, egyesiilve megeljem azt a pillanatnyi
orokletet, amely teljes val6sagaban a haW utcin
bontakozik ki, valik val6raf"

Sokan koszontottek 70. sziiletesnapjan
1982. marcius 4-en. Nap16jaba ekkor mar
tobbszor keriilt hason16 bejegyzes: "Sokszor
elfaradok nagyon!"

Az utols6 bejegyzesre - ket nappal k6r..
hazba keriilese elott . 1983. majus 29-en ke
riilt SOl'.

"Uram! A gyermekekkel val6 kapcsolatod
ban es tanitasodban talan az a legjontosabb,
hogy olyan bizalommal forduljak Hozzcld,
mint a gyermek anyjahoz. Beteg vagyok! Neha
hzem, nehCl nem, de teljes szivembol atadom
magam Neked! Rad bizom magam! DE nem
csak magam, hanem mindent, amit 'Te ram
biztcil. A Szeretetszolgt'liat minden jelenlegi es
jovo gondjat. A Te iigyed, eddig en safarkod
tam vele es erte!"

1983. julius 20-.1n lmnyt el. 8 nap mll[va
szerzetesnoverei melle temettek el Veroeema
roson.

Testamentumakent is felfoghat6 1981. ja
DUar 26.. an irt nehany sora:

"Uram, az egyetertes minden kozdssegben
az osszetart6 ero. EgyeUrUs, bike, kozos cse
lekves, kozos tdrehes! E18szor Veied! Azutcin
egymassal! Csak egyiitt: kez a khben es mind
egyiklink keze a Te kezedben! ,.

Szab6 Erna eletenek megismen;se, fel
dolgozasa termeszelesen szakemberre val'.

Esztergom Varos Kepvise16-testiilete ,,~zab6

Erna nevet egy dij letrehozasaval is megoro
kili."

Lejegyezte: Hanyecz Margit
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A tervezett KISRETI GVCGYSZALLO
-es a becsapott endrodiek

(egy gyermekkori elmenyem alapjan,
talan 1957-ben tortent Endrodon)

A nyar "duborgott" ezer agra sutott
a nap, kanikulai meleg, 34-36 fok volt ar
nyekban, szinte perzselt a nap, ultem ott
hon a kertben, s h(isiteni pr6baltam ma
gam. Egyszer csak suvito szirenak hangjara
lettem figyelmes, tiizolto autok rohantak el
el6ttiink. Megrettentem! - azt gondolom
valahol tuz !ehet. .

Jaj, Istenem milyen szornyii erzes, eb
ben a hosegben, mar hetek 6ta nem esett
egy csepp es6 sem... A tuzolt6k, ahogy jot
tek elt(intek, s ismet a nyari h6seg, a csend
volt a jellemzo, meg a kismadarak sem szi
vesen mozdultak, iiltek k6kadtan az aga
kon.

Hirtelen eszembe jutott egy gyermek
kori emlek, ami olyan elenken tolakodott
emlekezetembe, hogy meg kellett irnom:

Talan tizeves lehettem, amikor a Sziile
im beszeltek, hogy a falunkban aratas ideje
re rendelet szabalyozza, hogy mindenkinek
egy napos tuzorseget kell adnia a temp
lomtoronyban, s ha nem teszi, penzzel kell
megvaltania.

£desanyam haztartasbeli volt, egy kere
setb61 elhink - eteg nehezen - igy az sz6ba
sem johetett, hogy penzben kifizetik a rank
rott tuzorseget, tehat megbeszeltek, hogy
Anyam megy a toronyba 6rkodni.

Az fel sem meruit, hogy 6 egyediil val
lalja, hiszen igen felenk asszony volt. Gon
dolta, hogy velem, akinek soha be nem allt
a szaja - sz6val mi ketten majd orkodiink...

Ezer kerdesem volt a masnapot iHetoen,
hogy mit miert, s hogyan kell tennunk?

Anyam szegeny este mar faradt volt, hi
szen rengeteget dolgozott a haztartasban,
joszagokkal, es a foldeken, de azert roviden

J6 husz evvel ezel6tt adtuk erre mi
nimum tizezreket (vagy tbbbet), bar
sokan ketelkedtUnk ennek megval6su
lasaban. Igazunk lett.

Tudom, bizonyos jogszabalyok nem
teszik lehet6ve penzunk visszafizeteset,
de a szall6 megepftese helyett mas, ne
mes helyi celra felhasznalhat6 a sokmil
li6 forint. Minden ez ugyben illetekes
szemely melyen hallgat. Miert?

lIyen sokevi hallgatas utan talan il
lenek a meg el6 lelkes befizet6ket taje
koztatni: hany Ft-ot adakoztunk? Meny
nyivel gyarapodott a betet? Regen igen
magas volt a banki kamat es a tiz hektar
szant6fbld berleti dija sem jelentektelen

ismertette, az lesz a dolgunk, hogy a temp
lomtoronyban kuldcerrel /tavcso/ kemlel
juk a hatart, ha valami fustot eszleliink,
akkor telefonon be kell jelenteni a t(izol
t6sagnak, ha nagy a baj, mig a harangot is
felre kell verni.

H{i gondoltam, ez nekem val6 feladat,
alig tudtam ejjel aludni, hogy mikor kell
mar e fontos szerepet betoltenem edes
anyam mellett, de persze ugy kepzeltem,
hogy mindent en intezek, Anyukam csak
ott lesz velem.

Yegre masnap hajnallett, en koran fris
sen ebredtem, s lazas izgalommal surget
tern Anyamat, hogy menjunk mar miel6bb
a templomtoronyba.

EJerkezett az ido, elmentunk a tuzolt6
sagra meghallgattuk az instrukci6kat, hogy
mi lesz pontosan a teendonk...

Aratas ideje volt, nagy volt a szarazsag,
ezert sok helyen ongyulladas keletkezhe
tett, s leeghetett volna a gabona, ami nagy
baj, mert nem lett volna az embereknek
kenyere.

Yegre elindultunk a templomhoz ve
zeto uton, ahol persze be nem a1lt a szam,
annyi kerdesem volt £desanyamhoz...

A templomtoronyba vezeto sok-sok
lepcs6 nyikorgott a sotetben, egy viharlam
paval pr6baltuk megvilagitani. Hideg, do
hos volt a levego, .l<icsit felelmetes, a fanta
ziam is beindult. .. Nagy sokara ertiink fel a
toronyba, aminek negy ablaka volt, az ablak
felett a hatalmas torony6ra. Kozepen 16gott
a harangMz6 kotel es felette a nagy harang.
Az ablakokbol be lehetett liltni az egesz fa
lut. Minden, ami a toronyba vart nagyon
erdekes elmenynek igerkezett.

Mikol' meglattam - az addig meg soha
nem latott - telefont, egeszen oda voltam
az oromt61, kivancsi szemh~lte'm, erdekelt,

bsszeg. Jelenleg mennyi a banki betet?
Endr6diek voltunk, vagyunk valameny
nyien, tehat a helyi varosresz javara va
runkj6 btletet. Nem evek mulva, hanem
miel6bb!! Mi a terve (a meg eletben
lev6) vezet6knek, kurat6riumi tagoknak
a vagyon sorsaval?

Ahavi Varosunk ujsag letrejbtte utan
e iapban kaptunk tajekoztatast id6n
kent a tervezett gy6gyszall6 epitesevel
kapcsolatban, most ugyancsak itt va
runk valaszt a kerdesekre, ill. tajekozta
tast - ha legalabb egy kicsit is becsulnek
bennunket.

Abenzet6k neveben:
Hanyecz Margit

vajon hogyan miikodik. _
£desanyam ova intett, azt mondta,

hogy nem szabad hozzanyulni, csak ha baj
van, s haszmllni kellene, de remelte, hogy
arra nem keriil sor. ..

Nem nyugodtam bele, 6 elmagyarazta,
hogy az oldalan egy kurblit kell tekerni, S

akkor bejelentkezik az orszoba.
Juj, de izgi, - gondoltam - valahogy Icel

lene egy pr6bat tenni - mi van akkor. ha
nem mukodik? Anyam nagy $ok,lt-a I11t'g

engedte, tudta, hogy addig IJgysem. ha
gyom beken, en igen boldog voltam.

Az ornek megszeppenve koszontem, s
mondtam, hogy csak kipr6baltuk, nehogy
baj eseten ne mlikodjon, 0 megdicsert,
hogy nagyon elorel<it6ak vagyunk.

Felkeszitett ra, hogy az 6ra, amikor tit,
nagyon hangos, ne ijedjiink meg, kes6bb a
harangoz6 bacsi jon majd harangozni is.

Mar alig vartam!
Ezer elmeny volt ez egy falusi gyerek

nek.
Kukkerral a nyakamban jartam kor

be-korbe faradhatatlanul az ablakokat,
figye1tem a falut, s a hatanit. Sok erdekes
{iolgot hittam, amit a tavcso felnagyitott. s
kez-kozelbe hozott, oIyannak lMszottak a
dolgok, mintha a hatart is megfoghattam
volna. Lestem a madarak roptet, s mindent,
ami felkeltette gyermeki kivimcsisagomat.
Egyszer csak visftva mondtam Anyamnak.
hogy fiistOt hitok. Nagy izgalmamat lehCI
totte, hogy az csak egy kemeny fiistje, s ne
a faluban keressem a fUstot, hanem messze
a hatarban.

Ott "sajnos'~ nem volt ...
A harangoz6 bacsi mely hangj{\l1 elme

selte, hogy a torony felso reszeben dene
verek laknak, amit persze en ai-onnal latni
szerettem volna...

Szegeny!
Mar megbanta, hogy beszelt nekem a

deneverekrol.
Majd beertem azzal is, hogy belecsim

paszkodhattam a haranghllzo kotelbe.
A harang melt6sagteljesen megkondult,

hangjatol majd megsuketultunk.
Anyukam szamara nem volt ez a nap

olyan nagy elmeny, mint szamomra, en
azonban nagyon elveztem. A nap vegezte
vel Anyam az 6rsegi naploba beirta, hogy
semmi emlftesre melt6 esemeny nem tor
tent.

En csal6dottan mondtam. hogy mar
hogy ne tortent volna, hiszen mi vigyaz
tunk egesz nap a falu biztonsagara, az sze
rinte semmi?

Hat ez volt az en endrodi tempJomto
ronyban tett l<itogatasom, amit mig elek
soha sem felejtek el. ..

Vecses, 2015. augusztus 5.
Benke Maria
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A hagyomnnyos dinnyemaveles sz:erszamai

A dinnyepaianfal6 gepek

t6f6ldekre. A terrnesztes erdekessege, hogy rnindket forma
megmaradt es tovabb elt egymas mellett, es hoi egyik, hoi
masik kerult el6terbe. gazdasagi szempontb6i eisosorban a
szant6foldi termesztes bir jelent6seggel. Termeszto karze
teink k6zul a hevesi-iaszsagi a iegfontosabb, a Kecskemet
nagyk6rosi; az eszak- pesti, a Miskolci, a Bekes-csan~di: a
szentesi a mak6i es a mezofoldi k6rzet esak a helyl pla
cok ellatasat szolgalja. Bekes megyeben, rgy Endrodon is
a partosabb, vagy laze'lbb szerkezeW talajokon Oltettek a
garog- €IS a sargadinnyet. Hatalmas dinny~ket ,ter~neszt~t

tek az 1930-40-es evekben a zugokban Klalakltott bolgar
kerteszetekben. Az 1960-70-es evekben a helyi termeloszo
vetkezetek is termesztettek nehany holdon gorogdinnyet,
elsosorban a helyi vasarl6i igenyek kieiegrtesere, valamint
kisegrto takarmanykent a szarvasmarha.k etete.sene!. J:I~n~

leg varosunkban csak nehany csalad foglalkozlk szantofoldl
dinnyetermesztessel 'f -2 hektaros terUieteken.

A nagyszuleink sokszor meseltek, 110gy nagy alkalom volt
a karaesonykor elfogyasztott dinnye, meiyet bemeszelve a
buza vagy az arpa koze raktak. Errol az id6szakr61, a hagyo
manyos paraszti dinnyetermesztesr61 8z61 hiteiesen az End
rod ~s Oregszolo kozott lathat6 Dinnyes Muzeum kiallitasa.
Ha megallunk a dinnyes-zoldseges b6de mellett vasarolni,
szanjunk nehany percet a szabadteri kiililrtas megtekintese
re is.

Dinnyes Muzeurn Oregszoloben.. 'n •

Gyakran hajtottarTI el aut0l!!mal egy zoldseges bode eloh
a szarvasi IJton, Endrod as Oregszolo kbzbtt. Neha meg
alltam egy-egy finom dinnyet v8.sarolni. ~ dinnye~-zb!~se:

ges b6det egy tanyaepulet veg~ben al?kltotta~ kl. ,Az ..ld~1
evben a dinnyeszezon kezdete~l IS t;legalltam dlnnyet vas~
rolni. es ahogy valogattam a ~~nn~:ket a t~nyaepul,et falan
es az el6kertben regi dinnyemuvelo szerszamokat lattam. A
dinnyes··z6Idseges b6de cegtabla.ia mellett felfedeztem egy
efdekes tablat: Dinnye MIJzeum. A tulajdonos eszrevette er
deklodesemet es buszken mutatta be a dinnyemuveles kezi
szerszamait es meselt a dinnyetermesztes nehez es sok
kezimunkav~1 jar6 m6djar61. Elmondta, hogy 6 Abasaron

szuletett, regi dinnyes
csalad sarja, es egesz
eleteben dinnyet ter
mesztett. A szabadteri
tarlat a kerites el6tt mar
elkezdodbtt. Ket diny
nyepalantal6 gep be-

j mutatasaval, , maj9 h~z
utcaajt6n belepve a az
falara akasztva, vagy
nekitamasztva iathat6k
a dinnyes szerszamok.
Az els6 Uirgy egy fel
akasztott rucskbs bot
volt, mely ala ez volt irva:
"Rucskbs bot, bunk6s
bot a dinnyes fegyvere a
dinnyelop6k es a \olva
jok ellen." Az bnvedelml
eszkoz mellett hosszu
nyelU gyepvag6 kesek

A .1l11n)'esgazda bemutatja a kiallftlls 8orakoznak, melyek a
targyait gyepkoekak kivagasara

alkalmasak. A gyepva
g6k hasznalatat a gyuj
temeny tulajdonosa be
is mutatta. EI6szor egy
V alaku eszkozt muta
tott, amellyel csikokat
vagott a gyepen, maid
kovetkezett a gyepvag6
kes hasznalata. Ezzel a
nyeles Kessel egyesevel
v~gta ki a gyepkoekakat.

A dinnye, nyari etke
zesi id6szakunk egyik
fontos gyumolese. A
forr6 nyari napokban a
IMus, mezedes dinnyel<
egeszsegul1k meg6rz6i.
De mi6ta is termeszte
nek hazankban dinnyet?

A Karpat-medeneebe
az elso dinnyepalantak
val6szinuleg a 15. sza-

A gycpkockavag6 kes hasznalata zadban kerultek, de na-

gyobb intenzitassai a 16. szazadban kezdtek el termesz~eni.
A dinnye a fouri es kolostori kertek kenyeztetett novenye
volt az evszazadok folyaman, majd innen kerult ki a szan-
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Gyoma. Jcozseg ujratefepO!f';s{melf: 300-/k ellfordui6jara fII.

A hatar feli.Hetek

Hatarunk felUlete sik, Gyoma hataranak hegyei ninesenek. A va
ros keieti es eszaki szelen foly a Korozs melyb61 a lakosok nagyobb
resze iv6 vizet hordja. A Korozs kanyargasai hatarunkban sok zugot
kepeznek; ilyenek a Poczos, a Torzsas, Sirato, Kecseges, Karafas,
Szoros, Nadas, Danes vagy Dan zug, mellyeket inkabb legelokol,
kaszall6kul hasznalnak a lakosok. A Kor6zson I<ersztol az orszagut
helyet hid p6tolja.

a Varos lak6i
Varosunkban tiz ezer embernel j6val tobb lakik, ezek na··

gyobb reszint magyarok es kOlon fele foglalkozasuak. Legtobben
fOldmivelessei, szol16 mivelessel, allattenyesztessel es halaszattal
foglalkoznak, ezel< a foldmivelok, csekelyebb szammal kOl6nfele
mestersegeket foiytatnak, kik iparosoknak neveztetnek. Legkeve
sebben vannak kik tudomannyal fogialkoznak, ilyenek; a lelkeszek,
orvosok, ogyvedek, jegyz6k,tanuI6k, I<antorok stb. vallasra nezve
tobbnyire reformatusok. Kevesebb szammal az evangelikusok, meg
kevesebben a r6mai katholikusok, legkevesebben izraelitak. A va
iOsunkb61 tovabb haladunK, mas kisebb nagy6bb kozsegeket tala
iunk, nevezetessen; Kelet fel61 Kbr6zs-Ladany, a Sebes-Kbrozs jobb
partjan, lakosainak szama Hatezer ket szaz, tobbnyire magyarok es
ref.-ok, fOldmivelessei foglalkoznak. Keletrol kisse delre hajolv3 van
Korozs··Tarcsa, lakosainak szama 5.000. karOl van, a Kett6s-Korozs
mellett, 1881 ev tavaszan az arviz altai el-borittatott, lakosai magya
rok es ref. ..ok. Del-Keletre fekszik Mezo-Beremy 11 ezer lakossal,
fOfoglaikozasuk fbldmiveles, de iparosok meglehetos szammai van
nak. Nyugatra esik Endrod, az egyesOlt Korozs bal-partjan, Ipkosok
szama 9.000. fo elelemforrasuk foldmiveles,es halaszattal is fog
lalkoznak. Ezen eioszamlalt kozsegek mind varosunk to szomszed
saga ban vannak, ha ezektOl ismet tovabb haladunk ujra mas-mas
kozsegeket talalunk... "

!-\ tovabbiakban Bekes megye kozsegeit, varosait sorolja fel, a
megye fOldrajzi allapotanal< ismertetesevel, gazdasagi adatokkal
stb. nem hagyva ki nevezetessegeit pi. "kunhalmok", es akkor meg
j61 lathat6 nyari latvanyossag a "deiibab", Valamint leirja a megye
'ak6it, szokasait, koziekedesi utaka\. Levelmintak kovetkeznek
Mes atyja igen kedves baratja nevnapi Odvozlesere kOldbtt ievelel<.
138-ik oldalt61 kovetkeznek a vallasi ismeretek; "Tiz-paranesoiat",
"Betegsegben mondand6 imadsag", "Betegsegbol fel~lY6gyulaskor
mondand6 imadsag", "Uri imadsag", "Apostoli hitnek formaja", "Reg
geli imadsag", "Etel elotti imadsag", "Etel utani imadsag", "Temp
lomba menetelkor mondand6 imadsag"; "Imhol Uram! kesz az en
'3zivem a te tiszteletedre, eljottema gyOlekezetnek hazaban, hogy
a szentekkel es a szent angyalokkal tegedet imMjalak, en Istenem
legy segitseggel nekem bOnosnek. Amen."

Templomb61 !<ijovetelkori ima
"Elmegyek Uram aTe hazadb61, de Te boesass e! engem bel<es

seggel, parancsoljad a te szent angyaiaidnak en felbllem es semmi
veszely engem nem illet. Anem", "KiralyM val6 imadsag," 148-190
oldalakon enekek szovege a vegen tartalom jegyzekkel, tbbbnyire
alkalmi enekel<. 191-194 old. lakodalmi koszbnt6k, 194-ik oldalt61
.,Nemely kOlonos kozj6knak feljegyzese' s Itt tobb "reeept" ajanltatik
a sZOlessei, szoptatassal, gyermekagyi betegsegekkel kapcsolat
ban. PI. ,.Ha keble vagyis emloi kezdenek megkeini es faJni, a Feher
malyva gyokereit fa olajba f6zd ossze es azzal kbssed, ha pedig ki
akar fakadni a bodza viragot fa olajba meg f6zven kosd be vele." "Ha
igen fogja a sZOlesnek fajdalmai Feher liliom vagy fa haj vizet igyek,
azomban szijjon 6rn3ba valami pruszkbltet6l. Ha az indial keseru
babb61, Szent Ignacz babjanak is nevezik talalsz a patikaban vegy
belole egy meszelyt es azt vizbe megiszod majd a sZOles mi,,:: :;
masa hamarabb megindul." "SzOlesnek segitsegerol", ,Ver fOJasr;:;1
"Vizelet bontakozasar61", "Torok dagadozasr61", "Szomolcsr61' valo
patikarius ajanlasok. "Nevnapi koszbnto" 203-t61 213 oldalig leanykl
ker6 es leanybuesuztat6 versek, majd Arany Janos versei kovetkez
nek (Kont, Hunyadi Laszl6, Tetemre hiv8s stb.).

VegezeHli a "Nevnapi koszont6"

OrOlj sietseggei s vesd ei banatidat,
Fere tegyed mostan minden fajdalmidat,
Sot inkabb vedd elo zeng6 ezimbalmidat,
Zengesd, pengesd s vele mulattasd ma,gadat.
Mert neved napjara isten felvirrasztott,
Viragz6 eltedtol teged meg nem fosztott,
Noha sok Ogy s bajban gyakorta farasztott,
De meg is ujitott ha neha farasztott,
Valamennyi csillag vagyon a szep egen,
Annyi eso eseppek vagynak a fellegben,
Mennyi aldasokat mondanak mar regen,
Annyi aldasokkal szeressen az isten.
Egeszseged vagyon ameiy nagy draga kines,
Mennel a vi lagon szebb ajandek egy sines,
Mert penznek, ruhanak becsOlete ott nines,
Hoi nehez nyavalya bekotbz mint bilincs,
E csekely versekben tudod azt kivanom,
Hogy tobb neved napjat erj bizony nem banom,
En asztat Te Neked szivembol kivanom,
Melyert az Ur Istent mindenkoron aldom."

.Az '1T74 evi Urbarium nevsorab61 idezzOnk fel neveket melyek
nek viseloi 6seink voltanak s akkoriban szabad rnenetelu taksas
(azaz szerzOdeses) jobbagyi allapotban eltek, dolgoztak.

Telkes gazdak:
Agoston Peter, Antalfi Janos, Aranyi Janos, Aranyi istvan. Bar

dos Mihaly, Barna Mihaly, Batori Peter, Veres Balogh Andras. Batsi
istvan, Beres Janos, Beres Gy0rgy, Bene Gyorgy, Biro Peter, Bir6
istvan, Oreg Biki Mihaly, Oreg B6dor Janos, Boda Matyas, Ozvegy
B6di Istvanne, ..B6dvai Istvan. Bosnyak Istvan, Oreg Csap6 Andras,
Csal<i Janos. Oreg Csap6 Mihaly, Csath Janos, Cseh Nagy Istvan,
Batari Mihaly, Cseri Istvan. Czegiedi Andras, Csokonyi Ferenc, ezir
jak Istvan, Czirjak Gergely. Oitso Janos, Di6szegi Ferenc, Dorno
kos Istvan, Izs6 Janos Iffju, Erdeiyi Pal, Erdelyi Janos, Eke Gyorgy,
Fenyvesi Gyorgy, Vanyai Fekete istvan, Fekete Janos, Czirjak Pe
ter, Fekete Istvan, Fekete Mihaly, Forti vagy Fortely(Fortely Nagy)
istvan, FOsus Istvan, Gal Janos, Mihaly €IS Gergely, Garai Janos,
Getsei Mihaly, Gyori Janos es istvan, Hajdu istvan, Hazi istvan,
Harmati Istvan, Horvath Peter, Imre Janos, lesa Istvan, izs6 Andras,
Kadar Mihaly, Keri Janos, Kereki Mihaly es Andras, Keri Istvan, B.
Kiss Gyorgy, Pal6ez Kis Istvan. Marjai Kis Janos, Komadi Kis And
ras, Mihaly Kis Janos, Dobozl Kovacs Janos, Szal6ki Kovacs Janos,
(Kiss-ekb51, Kovacsokbbl SOkanj, Kevi Kovacs Ferenc, Pal Kovacs
Janos, Szolga kovacs Marton, Pal Kovacs Mihaly, Marton es istvan.
Kruts6 istvan, Janos es istvanne bZv., Koszegi Istvan, Ladnai And
ras, Lukats Andras es Gy6rgy, Molnar Mihaly, Makai Istvan, Mad6
Istvanne, Maktsali Ferenene, Megyeri Istvan, Momoki Istvan. Mol
nar Gybrgy es ,Janosne, Nadhazi Gergelyne, Nadudvari Mihalv es
Istvan, Csizmadia Nagy iVlihaly, Szal6ki Nagy Laszl6 es /.l,ildra~

Szantai Nagy Andras, Katona Nagy Mihaly es Istvan, NovaK Janos.
Negyesi Istvan, Nyilas Gyorgy~e, Nyitrai Ferenc, Olah Gybrgy. M:
haly, Peter, Andras es Istvan, Ori Istvan. Pardi Istvan. Par.. Janos
Samuel es Istvan, P61us Peter es Janos, PappAndras Sallai Samu
el es Andras, Santa Szab6 Janos, Csosz Szabc, Janos Gyorgy es
Ferenc, Lukacs Szab6 Mihaly, Korosparti Kiseri Szab::; Janos. Balint
Szab6 Marton, Lukats Szab6 Istvan, Szaniszlal Istvaf1. Balint Szab6
Istvan, Csosz Szab6 Ferenene, Szab6 Peter, Szabo Andras, Szat
mari J6zsef, Seprenyi Janos, Szereto Istvan. Szendrei Janos oreg
s ifju, K. Szilagyi Istvan. SZilagyi Laszl6. Peterne, Ferenc, Gyorgy,
Istvan es Mihaly, Sot6 Mihaly, SzOes istvan. MihalY es Gyorgy. Tak6
Andras Tari Istvan, Toronyai Janos, T6t Peter, Gybrgyne, Mihaly,
Matyas, (Jergely, Tuba Gybrgy, Ujvari Janos, Jasz Pal, Jozsil< Istvan.
Jbzsa Janos, Juhasz Janos es Ferenc. Val'ga Istvan, Bekesi varga
istvan, Vatai Samuel es Janos, Vekony Janos, \Jincze Pai. Vitkal
Janos, Szappanos Mihaly, Tuba istvan.

es. Szab6 Istvan
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Endrodi Bella Janos kiaUftasa

Most itt allok
evtizedek mullan
azon a helyen,
ahol fejkendoddel
felem integeftel. ..

Nem vagy banatos,
mosolyogsz
es kimondod:
Viszontlatasra!

Bucsuzas

Integetsz most is,
te egi
tGnemeny, hajad
az eg fele lobog ...

kimondani, hogy
viszontlatasra!
ami be mar
sosem kovetkezett.

Mindig fajdalmas
a bUcsuzas,
amelyben
a viszontlatas
remenye
nines jelen.

Mondd, te mire
gondoltal, amikor
fejkendodet
lerantva, azzal
integettel felem,
az indulo vonat
ablakabol!

Nekem elszorult
a torkom,
nem jolt ki sz6
az ajkamon,
pedig mityen
fontos lett volna

Hazamban nemet turistakent
toltok kef evbol kef hetel.
Mi6ta Igyl Es meddig megl
Nem szamolom az eveket!
HaMr a nemet fold megert,
kenyeret ad es eltemet,
de amig elek, vert aranykent
orzom az anyanyelvemet!
Mert orGlni es verset imi
es simi is esak ezen tudok!
Csak anyam nyelven tudom (eimi:
vigyazzatok ram, Csillagok!

Bella Janos fiatalkori kepe

Bella Janos uj festmenyei

Vigyazzatok rami Csillagokl

Anyaim l Vikt6riak

Vgy, mikent a felhok jonnek,
es amikent a Fold forog,
megyaz Ido, jonnek-mennek
regi korokra uj korok!
De az ujak is elmulnak,
mint felMk mennek s Fold forog ...
elnemulnak foldbe hullnak
emberek es asszonyok...
nagyanyAim, kiket en nem
lathattam=meghaltak regen,
sajnos nagyon fiatalon
pusztultak varoson, falun ...
A kep aljan edesanyam
es ugyszinten berma-anyam!
titeket is merGlni lat
szemem! - Anyak... Viktoriak!

Apam sirkovere

Olyan sulyos volt a
teher, mi vaHam nyomta,
hogy mikor letettem,
felfele lebegtem!

MezitlAb

Negysoros

Mezitlab, talpig feketeben
halad a tarlon az edesanyam.
megy-megy meltosagteljesen,
es egyszer esak elnyeli a feny.

Fava es viragga lettek
kiket imad!am:
termo fAva
es fonnyado viraggM

Negysoros

A metyponton levo
nem ismeri
a zuhanas felehnet,
esak az emelkedes vagyat.

Negysoros

Teremto Egl Van meg egy hely,
ahol engem valaki vamal
Csattognak a kerekekl A vona! hej,
robog velem az ejszakabal

Pro16gus

me/yen vegestelen-vegig
s meg azon is tul menni kell
mezltlab, egeszen az Egig!
annan mar szamyam visz ell

Atkelni rajtuk mezit!ab,
megallas nelkG! muszaj:

ki batran szedi a labat,
annak a szuras nem faj'

Es fellobognak a nyarFak
minden dUlout szi'den,
mint sorba helyezett gyertyak
jelzik az uta! nekem,

Tavoli idoben es terben
felragyog gyerekkorom.
Izzik a Nyar feheren
a vegenines tarlokon.

SziHofaluml Endrod

Endrodi Bella Janos kepeibol
nyHt kiallitas 2015. augusztus
a-an az Endrodi Nephazban. Dr.
Szonda Istvan az ilo1tezmeny igaz
gatoja elmondta, hQgy ezzel a ma·
vesz regi vagya teljesOlt, hiszen az
EndrodrOl elszannazott Bella Janos
maveit itt, a Nephaz konferen
cia-teremeben tekinthetik meg az
erdeklodok. A muveket es a mu
veszt Bella Rozsa Pilinszky-dijas
lanar, grafikusmuvesz mutatta be,
Cserenyecz Eva es Polanyi Eva
tolmaesolasaban pedig Bella Ja-

nos-verseket hallhatott a kozonseg. •
2015 juniusabari es juliusaban a nemetorszagi Baeknangban

nagy sikerrel mutatta be a nyolcvaneves festOmuvesz legujabb al
kotasait. Az irodahni oldalon az elhangzott verseket olvashatjak es
Bella R6zsa megnyit6 beszedenek szerkesztett valtozatat. .

SzGlofalum reges-regen
vilagom volta I, Istenem!
Elobb a sZlved, majd a lelked,
s most mar a neved is viseleml



2015. szeptember

dro
13

Az Endr6di Bella Janos festmenyeit
bemutat6 kiallftason kbszontOm Gyoma
endrad polgarmesteret, Toldi Balazs urat,
a csalad kepvisel6it, kedves vendegein
ket Bella Janos osztalytarsait, akik a 66.
evi osztalytalalkoz6 kapcsan idezik mao.
guk koze a tavolban el6 gyermekkori tar
sukat ezen a kiallftason. Koszonetet mon
dok a kiallftasert Dr. Szonda Istvannak.

Mott6:
"Nyugtalan lelket orokoltem en!
Folyton hajr, uz es kerget.
lJgy erzem, minden koitemeny
ad6ssaga az eietemnek!"

Bella Janos 1957,

I\lem konnyu a fe[adat egy o[yan mO
vesznek, festonek, grafikusnak, kbit6nek
hatvannegy evi alkot6i paiyajat di6hej
ban bemutatni, akihez szoros rokoni es
lelki ,szalak fuznek immaron hatvannegy
eve.

Endr6di Bella Janos 1935, februar 22
en szuletett Endr6don a Toronyi utca 7.
szam alatt a kis falus! cipeszmester Bella
J6zsef es Socz6 Vikt6ria (ok az en nagy
szuleim is) nyolcadik gyermekekent. A tiz
gyermekbol heten eltek meg a felnott
kort. Az endr6di iskolaban - az onok kozul
is sokak altai is tisztelt es szeretett - Szab6
Erno tanft6 ur biztatta es iranyitotta Bel
ia Janost a muveszi palya fele 1949-ben,
A falusi fiU Pesten a Muveszeti Gimna
ziumba kerUlt, amit akkor ugy neveztek
Szekesf6varosi Ipariskola es Szepmives
Uceum. Masfel ev alatt Kemeny munka
val kuzdbtte fel magat a szorgalmas es
tehetseges fiU az elvonalba. Ebben id6
sebb kollegista tarsai is segftettek, amikor
bevezettek a muzeumok vilagaba. Mai
napig halavai gondol rajuk is. Innen az
lparmuveszeti Iskola fest6 szakara vettek

fel els6kent. majd rovid id6 utan eis6kent
rugtak is ki, mivel a mar~ista-Ieninista e16
adasokat igen ritkan latogatta. Helyette a
kollegiumban csendeleteket festett, atTie
!yeket zsuriztetes utan eladott. Am a di
akszal16b61 is eltavolitottak. Azon a teien
irodak Wteseb61 elt meg, es ejszakankent
a Keleti palyaudvaron rajzolt es aludt.

A kovetkezo osszel a Szegedi Pe
dag6giai F6iskola
foldrajz-rajz szakan
tanulhatott. Ismet
akadt egy mentora
professzor Winkler
Laszl6 fest6muvesz,
f6iskolai tanar sze
melyeben, akivel a
kes6bbiekben is j6
barMsagban volt. (A
hetvenes evekben
engem is tanftott
ez a remek mester.)
Bella Janost kozben
visszahfvtak az Ipar
muveszeti F6iskola
ra. Csak azert ment
vissza egy rbvid ido- .

re, hogy ne ot rugjak ki, hanem 6 hagy
hassa ott a f6iskolat. De el6tte a diaktarsai
nagy megrokonyodesere a maxizmus
leninizmus tankonyvet a diakszal16 nagy
kalyhajaba vagta. Visszament Szegedre
mint Winkler professzor ur huseges es ki
val6 tanftvanya. (Ez ut6bbit a professzor
urt61 is tudom.)

Eiso emlekem
Bella Janossal kap
csolatban, aki a
nagybatyam, erre
az id6re datal6dik.
Ez az a kep, amint
Ulunk a nagyma
matTi udvaran a
gang el6tt a jazmin
bokrokkal, violakkal,
sz6161ugassal szege
Iyezett gyepen, a
hatalmas kajsziba
rack fa arnyekaban.
Janos egy csendele
tet festett. (Akkor
meg nem tudtam,
mi az a csendelet.) Egy tam las szeket, raj
ta nehany konyhai eszkozzel. Ma mar azt
is tudom, hogy realista stflusban. Hiszen
eppen azokban az id6kben kapta meg
tanuimanyai soran - a kes6bbi kibontako
zashoz szukseges - mestersegbeli tudast,
a technika elsajMftasat, az anat6miai is
meretet, es a muveszettbrteneti korsza-

kok megismereset. 6 festett 8n bEHTIUi

tam es kerdeztern. Janos szfnes ki-?takai
es papirt adott, s biztatott nagy en is raj
zoljak.

A kbvetkezo 6sz mar '56 osze: szegedi
diakkent aktiv reszese voit a kibontakoz6
forradalomnak, majd disszidaini kenysze
rult. Nemetorszagba ment.

"Csillagos eg, merre van a magyar hd
zam?"

Par h6nap mulva, mivel nyeivi aka
dalyai nem voltak, a Stuttgarti Akade
mian tanulhatott. Diplomaszerzes utan
tiz evig a Stuttgarti Operahaz szinhazi
festoje volt. Kozben megn6sult. Felese
ges, Vanduska nemet asszony,. 3ki Janos
muveszi kibontakozasaban erta es seglto
tars lett. Ket gyermekuk szuletett.

Lak6helyen, Backnangban realiskolai
allast kapott, es a Nepf6iskola m(Jveszeti
vezet6je lett. Kozben egy szabadiskolat
alapitott, melyet nyolc evig vezetett. (A

hetvenes evek vegen en is jartam ebben
a szabadiskolaban.) A tanitas melien fes
tett, rajzoit, verseket frt.

Tobb onall6 kiallftason mutatta be al
kotasait; Magyarorszagon, Nemetorszag
ban, sa hatvanas evekben Ausztraliaban,
Perth-ben.

Eisa verseskotete a 90-es evekben je

lent meg Salg6tarjanban. Ekkor vette fel
azEndr6di' el6nevet.

Alkot<3sainak barrnely korszakat te
kintjuk, fo temaja az ember, az ember

kapcsolata embertarsaivaL Istennel es az
angyalokkal. ('Talalkozas a gemeskutnal')
Kepeinek kompozfci6s szerkezete geo
metrikus alapokon indui. Vizszintesek,
fUggoiegesek, atl6k es fvek menten he
lyezi el a motfvumokat, s ez egy mozgal
mas, dinamikus egyensulyt ad. {'A vandor;
'A beuzetes a paradi.jO!yttltas a 14. olda/on
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falytatCis a 13. alda/r6!

csomba; 'Nagyvarosiak; 'FiataJsag-bregseg'; 'Angyalmezsgyen')
Emiekekbal epitkezik. Meg a realisnak mondhato, de alom

szer(j kepi elemeket hordozo aikotasain is oiyan az atthon em-

leke, mint az alland6 jelz6 az eposzban. Programma vaIt ez a
kot6des mind a mai napig. Az, aki mint id6s toigyfa, melyen es
er6tejesen kapaszkodik a fOld be, mely 6t taplalja, elien tud allni
a gonosz fordufatoknak. !lIyes Gyula szavaival:"A fa a szel kihfva·
saira, gybkerevel ValaSlOI:'Janosnak ez a taplal6 gyoker az anya··
nyelv es az otthon kepeinek az 6rzese, festese. ( 'Bblcs6t61 a sfrig,
Hortobagyi csikos, Hazajar61elek, Fest6 es modelljei')

A lO-es 90-es evek kozbtt nyaranta hosszabb id6re is talal
kozhattunk. Komoiy es m6kas dolgokr61 is egyarant beszelget
tUnk napokon at. T61e hallottam el6szor a Zen tanitasokrol, t61e
kaptam az els6 Pilinszky Janos-kotetet. Jartuk Szeged, Debrecen.
Gyula, Budapest mlJzeumait. tvkbzben postai uton jbttek-men..
tek a ieveiek. A leveiekben Hblderlin, Heine, Nietzsche versei
Janos forditasaban. De sz6itak. a leveiek a modern festeszetr61,
s a (salad tbbb mint szaz eyre visszamen6 torteneseir61, emle
keir61. Gyakran kaptam felbontva a levelet. Gondoiom ertetlenul
bosszankodtak. amultak. akik rendszeresen ezen sorok kozbtt
kerestek a buntetend6 gondolatokat. Ma is 6rzom a rajztollal,
tussal. kezlrassal irt versfordftasokat es sajat verseit. Ezekben az
evekben fest6i stflusa megvaltozott. eppen a filoz6fiai ismeretek
hatasara. A. metafizikus, majd a szurrealista festeszet fele fordult.
Ezen iranyzat megteremt6je a Gorbgorszagba szuletett italiai
festa Giorgio de Chirico. Az 6 celja az id6tlenseg, mozdulatlan
sag, 6kori idealok, matematikai tbrvenyszerusegek abrazolasa
1910-15 kbzott. 1924-38 kozott az irodalom es kepz6m(jveszet
legismertebb stflusava bontakozott. fejl6dbtt tovabb, a sz(jrrea
lizmussa. Kolt6k kozbtt a francia Apollinaire volt a vezeraiakjuk.
A szurrealizmus elfojtott erzelmeket, alomszeru tudatalatti kepe
ket hoz a felszfnre, s mindezt realisan abrazolt elemekkel mutatja
meg. Salvador Dali, Max Ernst. A szurrealizmusnak van egy miti
kus iranyzata is, amikor a tudatiegmEdyer61 el6tbr6 6si formakat
nonfiguratfv eszk6zbkkel abrazoljak.

lViajd jott egy \Jjabb festeszeti iranyzat, melyben Bella janos
ra a parizsi szurrealistak vezeralakjanak, Max Ernstnek a teehni
kai IJjitasai hatottak. Frottazs: erdes targyak felUletenek papirra
dbrzsblese grafittal, kretaval, majd az igy letrejott kepen nehany

vonallal kiemelve a tudatalatti osztonbsen megjeieno formakat
hozza ietre. Janos olajfrottazst alkaimaz, mely igen finorY! fes
tekreteget haz letre. A muveszi konvenci6kat, hagyomanyokat
- mint reneszansz perspektiv2l, ,ealis anat6mia - felreteve a ve
letlenszerO elrendezes, az atdorzsblt feluiet es nehany tudatosan
beierajzolt vona! hoz letre harm6niat. Ennek az eljarasnak- a
frottazsnak - Max Ernst altai tovabbfejlesztett s Belia Janos altai
is alkalmazott technikaja, a dekalkomimia, ahol a veietienszeru
en kialakftott foltokb61 visszakaparassal hOl letre kepet.

Az ember elete, alkot6i tevekenysege soran tbbb !epcs6fokot
megjar, tbbb mindent kipr6bal. Wgul- bi!lr egyre nagyobb erofe
szftessel - e!jut arra a legmagasabb szintre, ahonnan 6riasi tavla
tokat lat at. A reszletek eltUnnek, rnarad a letisztult forma es szfn.

Husz evvel ezel6tt. Bella janos 60 evesen. amikor is mar ev
tizedeken keresztlil kuldetestudattal festett rajzolt es irt, azt
mondta nekem, hogy meg rnindig keresi azt a kifejezesi modot,
stflust, amellyel legtbkeletesebben tudja !<ifejezni a szamara
fontos mondand6t. til akkor csodalkoztam szavain. Ma alkot6
kent, hatvanon tul, mar tudom mire gondolt. Kedves kblt6je
nek, Hblderiinnek verssorai idez6dtek ielk! szemeim ele: "Ekkor
megkerdeztem a Muzsat es 6 igy valaszoit nekem. Wgul meg
fogod talalni:' fgy talalt ra Bella Janos 80 evesen Henri Matisse
letisztult fest6i eszkbzbkkelletrehozott muveire. Bel!a Janos 80.
szuletesnapjat61 februar 22-t61 juniusig ejjel-nappallazban egve
- kbzben a hallasat is egy id6re elveszitve - tizenot nagymeret0
olajfestmenyt alkotott, majd Backnangban egy nagyszabasu ki
allftason lTIutatta be muveit. (2015. jun.14. - juI.12.)

Endr6di Bella janos az el6 pelda arra, hogy 80 evesen is kepes
az ember megujuini,s ujjongva fogadni a rakbszbn6 lij kifeje
zesm6dot. 6 maga is csodalkozott, hogy a baeknangi kbzonseg
milyen brbmmel fogadta az uj muveket. Temajaban az ember
abrazolasa megmaradt mint kbzponti mondando. De arctalan,
nemi jelzesek nelkul. (supa nagybetOvel leirhatoan az EMBER.
A kifejezesi mod sZinten valtozott. Leegyszerusftett, ietisztult sfk
forma kat abrazol. Nines feny-arnyek, terperspektfva. A srk formak
zavartalanul tudjak sajat enjuket kifejezni. Tiszta 5zineket alkal
maz. s ezeket kbrives, huliamos vonatak menten komplementer
es szimultan kontraszttal fest! foitokka. Ezek a szinfoltok alakftjak
ki a mozgalmas, dinamikus, de megis harm6niat sugarz6 kepet.
Mindez a rend, a fegyeiern. a kepzel6er6 es a5zabadsag egyutt.
Ez az uj festeszeti iranyzat 5Zamara egy orias! szintezis. amely a
korabbi mozgalmas festeszetet nyugodtta,harmonikussa, letisz
tultta teszi.

A minapi telefonbeszelgetesunkkor azt mondta, hogy most
ugy erzi elerte azt, ami ben kiteljesedett az eletmuve, de ha a
Mindenhat6 lJgy iranyitja, 6 boldogan valla!ja az ujb61i feladatot4
a tovabbi megujuiast.

Mindannyiuknak 5zeretette!jes udvbzletet kuldi, es halaval
gondol mindazokra, akik a mai napig - ha csak egy gondolattal
is -, de er6t adnak szamara a tovabbi munkahoz. Fogadjak szere
tettel az itt kiallftott kepeket!

A kiallitast ezennel rnegnyitorn.

Gyomaendr6d, 2015. augusztus 08.

Bella Rozsa Pilinszky-dfjas tanar, grafikusmuvesz



Mesek, verse'c...

Az E~ei nagy tonulsagaL"

lVIikor odaeri' Lack6nak k6nnybe labadt a szeme es
Ogy meselte el a t6r-renteke-r, s hozzatette, hogy nem

2~O~15~.~sz~e~p~te~m=b=e=,r==========~~~~~D(~~~~:;~t;~~b6;~;ihi-;~~ 5
-;:_.- akari senkit es semmit sem bantan\' hiszen tUdja, hogy

minden el6 elnl akar.
Edesanyja nagyon megsajnalta okos kisfioi. meg..

t6r61gette a szernet, maJo Clzt rnond'to. gvere kicsim,
hazamegyOnk, hozunk locsolokannaban Vlzel, rneg
on'l6zzuk a vir6gokat, boKroKai, es egy szeiei kenyeret
elrnorzsolunk a hangyObOIY f616tt, (lOgy rie maradja
nak ehesek a hangyak 8em; .)0 lesz rgy?- kerdezte
anyja.

- Igeeeen! - kialtott boldogan a kisfiu, etto! meg
k6nnyebbOIt a lelke is, es arra gondoli, hogy most
j6vateszi azt a sok apr6 csfnyt, omit eddig elk6veteH
mindenfele el61eny ellen ...

Eigondolta, hogy soha t6bbe nem bant semmlt,
senkit, ami &1.

Hazaertek, hoztak a vizet a kannaban, es a nagy
sze!et kenyeret, es sietve vlsszameniek arra a helyre,
ahal az iment acsorgott a kis rosszcsont,

Mikor meglocsoltak a vlragokat, fakat, bakrokot, es
elmorzsoltak a kenyerszeletet a hangyaknak ,Lacko
bocsanotot kert t610k, hogy i1yen csOnyan viselkedetL
s megfgerte, hogy t6bbe nem teszl.

Masnap az 6vodaban a t6bbi gyereknek elmesel
fe, hogy minden el61eny elni okor, nem szabad letepni
meg egy fOszalat sem, mert az faj neki, ohogy nekOnk
is fajna, ha meghuznak a hajunkat...

A gyerekek nagy szemekkel figyeltek, hogy 0 leg
rosszabb, legelevenebb gyerektarsuk, aki belek6t6tt
eddig meg az el6 faba Is, mllyen okos, szelld es j6rava
16 cselekedetekre bfztatja a tarsaiL Aklket korabban
bantoti', tisztes tavolb61 hallgattak. Egyszer csak oda
m~ntTomihoz.

Tomi 6votosan elhuz6dott, kis v,ezna gyermek le
ven, nem tudta megvedeni magat, mikor Lacko azzal
fenyegette, hogy behuz neki egyet .. ,

- Gyere k6zelebb Tomi - mondta Lack6 -, en teged
es masokat sem bantalak t6bbe, nagyon szegyellem,
hogy eddig rosszalkodtam, mostont6i meglatjatok 5e
gltek 0 gyengebbeknek es mindent ovok vedelmezek
ami el es elni akor...

A gyerekek tatottak a szajukat.
Ov6 nen! hallotta az esetet es mosolyogvo megsi

mogatta Lack6 fejet.
.. Latod kicsim, ez derek dolog, soha sem kes6 meg

javulni es j6 utra terni, nagyon orOl6k, hogy ezt Te is
belattad, mondd el nekem, mi tortent veied ...

Lack6 rendre elmeselte az el6z6 napi esemenye
ket, 6v6 neni elnyomott egy kis mosolyt es megdicser
te, att61 kezdve mindenfele feladattallatta el a lurk6t,
mert mintagyerekke valt, vigyazott a kisebbekre, nem
rohani' oz uton, nem lepett ra a lehajlott viragokro,
6gacskakra, kikerOlte a csigakat, hangyakat, egysz6
val 0 lett a legnagyobb k6rnyezet es eletved6."

Igy volt, mese volt? - ki tudja - talan igaz volt ...
Benke M6ria

tgy dacos kisfiu ment halO az ovib61 es az ut szelen
rugdosra a l<avicsokat, tepkedte a fak 6goiL levelet,
Cie e2 meg mind semmi, lefejezre a szep viragokat,
melyek az (It menten nyl1tok,

Egyszer csak meg6lh' egy hangyaboly el6H es el
kezdl'e volno szettoposnl a sok szorgos-dolgos han
gy6t, mikor egy hang megalliToHa.

.. Tf:' gyerek, iT'dt csinalsz es f61eg mlert?
A fillcska morcosan k6rulnezett, de nem !atoH sen

kit, Igy hat tovabb piszkalta a hangyakat, az elobb le
tepettfaaggoi, azuj-an megint a cip6jevel akarta 6ket
eltaposni. Az imenti hang ismet megsz6l1totta:

.. Ejnye, ejnye, mij- teszel? - b6n Jrott Teged a fa, vi
rag vagy a hangy6k?

.. \\Iem, csak (1gy unalmamban - valaszolto bizony
tolanul a kisfiu, de k6zben k6rbe-korbe nezegetett,
meri nem latott senkit. Meg is kerdezte:

- Ki az, oki hozzam beszel?
.. Mi mindannyian sz6I1toti'unk, akik csak elOnk, Ne..

!<:Jnk IS faj, ho bantanak, neked is faj, ha valak; meg
r6ncigalj~ a hqiad, vagy I'alep a labadra? - kerdezte
o nang,

.. H6a6ai', igen. faj, de en nem engedem, mert en
\/agyok a leger6sebb az egesz 6vodaban .. ,

-. L,6tod? - mi sem engedjOk, nogy bants, sem a bo
;;)arokat, aliatoKat, n6venyekeL sem semmit, omi ei,
mert minden 816 8rez, es faj neki, ha bantjak.

.. Szomjas vagyok - mondto elhal6 hangon a kis vi
rog, ,Jmii- megrep6zott ez 0 rosszcsoni'.

.. Ehesek vagyunk - mondtak szinte k6rusbon a pici
hongy6k 0 boiyb6L elelem utan kuraiva, .. - Segr;-s,
kerlek! - kiab61tak korusbon,

A gyerek eltatotta a szaj6t, nem ertette, hogy mi is
tortenik k6ruI6t1e,

Egyszer csok az anyukaJa - aki a kapuban varta ..
odakiab61r neki:

. Lal<c6, Kisi'iam, miert nem igyekszel mar haza?
.. Mindj6rt megyek anya, csak egy kis ... itt elhallga

ioH '- Yanacsiaianul nezett a faro, omit megtepazott,
a viragokra, amelyekr61 ietepte a szirmokat. a han
gyabolyra, es nem tudta, mit tegyen.

Mivel nern indult el, Edesanyja sietett 1'e16, hogy
megtudja az acsorgasa okai'.
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,Gombits suit paprika

Keves olajon Uvegesre pirftunk hagymat, ehhez adjuk az apr6ra vagott gam
bat. Soval, borssal (zesftjUk, es addig paroljuk fOde alatt, am[g a levet el nem
fovi. Ekkor megszorjuk harem kanalliszttel, es felengedjUk egy deci vfzzel. Fel
forraljuk, majd hagyjuk meghOlni. Ekkor belekeverUnk ket tojas sargajat. Aprobb
zoldpaprikanak kiszedjUk csumajat, es megt61tjUk a gomba masszaval. A meg
tbltott paprikakat lisztbe, tojasba forgatjuk es forro olajban kisUtjUk aranysargara.
Parolt rizzsel talaljuk.

Seidl Ambrus

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

Munktiink garancialisak,
kiyitelezesenek a legfobb

szempontja a lehetO
legjobb minoseg eterese a legmegfizethetobb tiron!

MET.ALSTOP
KEREKPAR ES

SZERELVENY OZLET
Kerekpar forgalmaz6 markabolt es szerviz

- Tornad6 elektromos kerekparok,
- gazkeszGlekek, kazanok, radiatorok,

csavek, szerelvenyek.
hiit5szekrenyek, fagyaszt6ladak. mos6gepek.
haztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 elektronika,
szegek, csavarok, zarak, lakatok,
fiird5kadak, mosd6k, csaptelepek, mos0.8at6k '.
JUliust61 kedvezo aron ZARTSZELVENYEK,
TERHAL6K, Es6cSATORNAK is kaphat6k!

GYOMAENDR6D, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. TeL: (66) 386-909
Hitellehetoseg! Minden kerekparhoz ertekes ajandekot adunk!

Hdzhozjon a fodrdsz!

Szeretettel varom minden kedves n§gi es uj

vendegemet teljes kbru n6i-, ferti es

gyermek-fodraszatamban.

Igeny szerint hdzhoz is megyek! Hetvegeken is!

FENYO FORESzARU
deszkak, ass lap9k, lecek, kerfteslecek, pal16k,

szeg6lecek, gerendak, lamberia

TOZIFA
bukk, tblgy, akac, akckfaoszlop

I.
I

Ldtk6czkine Erdos Magda/na

GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

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

PROFILJAINK:

Ezaz'

On

hirdetesenek

a he/ye!

- festes, mazolas, tapetazas
- homlokzatszigeteles, hoszigetelO rendszerek
- gipszkarton falak, almennyezetek. elotetfalak, boltivek
- rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok
- lamimilt parketta leraldsa, parkettacsiszolas
- fiirdok. konyhak burkolasa, komuves munkak
- tetoterek beepitese, szigetelese
- nyilaszarok, ajtok, ablakok csereje
- bontas, sitt elszallitas
- vizes falak szigetelese
- hazak klilso homlokzatanak szigetelese, szinezese .
- hidegburkolas (csempe, jarolap, marvany. granit [erakasa,
- ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, linoleum, szalagparketta, Jaminalt

parketta,
- padloszonyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
- allvanyozas, aIlvanyok berbeadasa (gurulos. homlokzati)

LATK6cZKI LAsZL6. Telefon: 06/70/381-4227
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Kapolna-szentelE~s Endrodon EGYH.AZKOZSEGI VACSORA HUNYAN

Hegedus Bence

Grommel a/lapftom meg, hogy Gyomaendr6d egy vjabb kul
tura/is emleket sikerUlt megmenteni es vj funkci6va/ ell6tni. Bfzom
bennet hogy ez a folyamat tovabbra sem 611 meg, es az anyagi-szel
lemi vjjaszi.i!etes folytat6dni fog!

,I

2015. augusztus is-en immar harmadik alkalommal rendezett
vacsorat a hllnyai egyhazkozsegi kepviselotesti.ilet. A rendezveny
celja valtozatlan, tovabbra is a k6zossegepites es a koz6s sz6rakozas
biztositasa volt.

A vacsonh lazas elokeszi.ilet elozte meg: jegyek keszitese, an)··
hisa, tombolak arusitasa, asztalok es szetcek pakolasa, birkahus va
sarhisa es helyszinre szallitasa, illetve az ezekhez kapcso16d6 kisebb
munkafolyamatok.

Nagy surges-forgas kozepette eJerkezett a varva-vart nap. A.
program este 7 6rakor kezdodott, meiyen a kbszontok utan szinvo
nalas prodllkci6k orvendeztetteIc meg a jelenlevoket. El6szo,r egy
nepdalcsokrot hallhattllnk egy ifju tehetseg, Feher Boglarka elo
adasaban, aki mar tbbb ezer ember elott enekelt. 6t a heiy; Nyug
dfjaskilib eloadasa kovette, aminek kereteben szep enekeket es egy
tanliisagos t6rtenetet hallhattunk a t6bb dijat elnyert szfnjitsz6
csapatt61.

A kllltlln\lis seregszemle vegere megfOtt az fzletes birkaporkolt,
ami Pinter Laszl6 gondnokunk szakertelmet dicserte. Avacsora lei
osztasa es elfogyasztasa alatt Ivanyi Uisz16 es tarsa huzta a magyar
n6tat, igy keritve j6 hanglilatba az egybegyiilteket.

A lakomat k6vetoen kezdetet vette a mlliatas, a tancteret ellep
teI<. a tanco[ni vagy6 vendegek, a hangulat a tetOfokara hagott.

. Mikol' mindenki kitancolta magat, kezdetet vette a tombola
sorsolas, ahol a nagyszamu felaj<,mlasokb61 szarmaz6 ajandekok
gazdara talalhattak. Nagy izgalmak kozepette es sok-sok nevetes
kisereteben ment Ie a sorsolas.

Wgi.il folytat6dott a bal, egeszen fel kettoig sz61t a zene.
A vacsoran tapasztalt elmenyek es a visszajelzesek alapjan egy

ertelmiien megallapithatjl1k, hogy az elmtJit evek legjobb hllnyai
buiijan vettiink reszt.

Bens6seges, szep unnepe volt augusztus 17-en az endr6di I Nagy tisztelettel es szeretettel kosz6n6m mindenki segitseget
egyhazkbzsegnek. Ekkor tartottak ugyanis a kozponti katolikus a vacsora szervezeseben es lebonyolftasaban, kiil6n koszon6m az
temet6 egykori ravataloz6jab61 kialakftott Fajdalmas Szuzanya egyhazkozsegi kepviselOtesttilet munkajat. Ahogy latszik, a rendez-
k' Ina s enteleset . veny szfnvonala evrol eyre emelkedik, rerneIji.ik ez a tendencia a jo-
apo z . voben is folytat6dik. Tovabbra se feledjtik: egyi.itt tetti.ik egymasert!

Heged(is Bence
A kapofna epLiletet 1941-ben emeitek Csernus Mihaly apat

plebanos kezdemenyezesere. Az egykori ravataloz6ban a rnesszi
tanyakr61 behozott halottakat ravataloztak fei, fgy teve egysze
!'ubbe a ternetesi szertartasok lebonyolftasat. Az epUiet deli sar
kilban egy kis Wikel alakftottak ki, ami ben a Fajdalmas Szuzanya
szobrat helyeztek el, ez ut6bbit Csernus Mihaly, bzv. Papp Paine
es Qzv. Froly6 Istvanne adomanyozta. Az epLilet a hetvenes ev~k

elejeig tbltbtte be funkci6jat, ezt kbvet6en mar a kbztemet6 uj,
tagas ravataloz6jab61 temettek a haiottakat.

Evtizedekig lomtiirkent szolgalt, allaga 2014-re er6sen lerorn
lott. Ekkor meruit fei az btlet, hogy a szarvasvegi temet6 rava
taloz6jiihoz hasonl6an ezt is kapoiniiva alakftsak. A munkalatok
20'15 tavaszan kezd6dtek el. Ennek soran az epuletet alMalaztak,
ujravakoltak, bemeszeltek espadl6je3l lebetonoztak, valamint
leburkoltak. A regi szobrot tbbbszbr megpr6baltak mar ellopni,
ezert azt bevittek a piebaniara, helyette pedig egy ujat hozattak.

Az unnepeiyes ujraszentelesre a temet6 keresztje is uj, fzle
ses alapra kerult a kapolna t6szomszedsagaba. Aszentelest es6s
id6ben vegeztek, de ennek ellenere is harmincan felLiI vettek
reszt az unnepen.

Kbszbnet illeti Balog Peter sekrestyest, aki a k6muves mun
ka oroszlanreszet terftesmentesen elvegezte, Dr. Giricz Katalint,
aki jelent6s bsszeggel jarult a felujftashoz, valamint T6th Peter es
csaladjat, akik az uj szobor Manak nagy reszet fedeztek, illetve
minden kegyes adakoz6t es kbzremukbd6t.

I
I·
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g61ra valtanL A hazai csapatban mar a negyedik X evein is tuljut6
Orovecz vezerletevel es az 6t kiszoigal6 fiatafoknak kOszonhe··
t6en i1yen aranyban is megerdemelten gy6zott a hazai csapat.

:_-'--

Jossz velem?

Jossz-e velem jatszani?
Faodvaban bogarat keresni?
Fujja a hajam a tavaszi szel,
Iagyan simogat, s mesel. ..
Jossz-e velem, ahova en megyek?
Veled vagyok, Veled leszek.
Akarod-e ezt egy eIeten at?
Kez a kezben mehetiink tovabb.
Egyiitt nezziik a csillagos eget,
a tajat, delibabot, mely remeg.
Az egen a felhak vandorlasait.
Sziniik, formajuk alakvaltozasait.
Jossz-e velem, ha dul a vihar?
Mikol' az utca mindenhoI kihal.
Ha vesz, vagy baj fenyeget
velem leszel?- kiveded ezeket?
Akarsz-e j6ban-rosszban velem lenni?
Kez a kezben egyiitt menni?
Kerdezem, nem kijelentem,
hiszen kozel otven eve en ezt teszem.
Vecses, 2015. augusztus 3.

Benke Maria

Elkezd6dott a labdarug6 Magyar Kupa 2016-17. evi megyei
selejtez6jenek sorozata is, ahol az els6 korben, 2015. 08. 19-en a
K6r6starcsai KSK vendege volt aGyomaendr6di FC Ketg610s gy6

zelemmel jutott tovabb a vendegcsapat a j6 er6kb61 al16 tarcsa
otthonaban. Az els6 felid6ben a Kovacs buktatasaert megftelt

buntetot Gabor 16tte a kapuba, mfg a masodikban egy remek
kontra vegen Seb6k ugratta ki Kovacsot, aki szepen lott a hosszu
sarokba. Bizakodva varja az ujabb sorsolast a Gyomaendr6di FC
csapata.

FUlop Zoltan

2015.08.22. Gyomaendr6di Fe - Sarkadkereszturi SE 1: 2
G.: Kovacs T.

A sorsolas szerint a keresztur volt a palyavalaszt6, de kertek
annak felcsereleset, fgy ismet hazai palyan jatszhatott a Gyoma··
endrodi Fe. Kbszonhet6en a j61 elkapott rajtnak, a ket listaveze
t6 csapott ossze az endr6di palyan. Magabiztos siker jellemezte

mindket csapatot a mult heten, ebb61 kiindulva j6 merk6zesre
szamftottak a nez6k. Kiegyeniftett er6k kuzdelmet hozta azels6
felid6, amelynek k6zepen a vendegek a 27. percben megsze

reztek a vezetest. Meg inkabb rakapcsoltak a hazaiak, amelynek
eredmenyekent a 36. percben ki is egyenlitettek. Ezt k6vet6en a

lendUlet nem t6rt meg, t6bb nagy hazai helyzetet is kialakftottak
a csatarok, de sajnos mind ki is maradt. A masodik felida is hazai
tamadasokkal indult, de csak helyzetekig jutottak., A sok kiha
gyott helyzet megbosszulta magat, mert a vendegek egy kontra
utan kialakult buntet6b61 ismet el6nybe kerultek az 59. percben.
A hazaiak nem adtak fel, de egyre inkabb g6rcsosse valtak es mar
semmi sem sikerult. Sajnos a sok kihagyott helyzet miatt vereseg

lett a vege, a helyzetkihasznalason a siker erdekeben javftani kell
a kovetkez6kben.

Elrajtolt
a Megye It labdarug6-bajnoksag

A lejatszott merk6zesek eredmenyei:

2015.08. 15. Gyomaendrodi FC - Dombegyhaz NSE 6 : 1
G.: Orovecz T.(3l, Seb6k M., Gabor V., Nagy S.
Elsa hazai merk6zeset jatszotta a csapat a masodosztalyban.

Nagyon j6l indult a merk6zes, mar a negyedik percben hazai

g61nak orultek a nez6k. Ezt kovet6en sokaig mez6nyjatek folyt,
a vendegek veszelytelenek voltak, a hazaiak pedig nagyon pon
tatlanok. A felid6 vegen azonban 6t perc igazi focit produkaltak
a hazaiak, a 39. es a 41. percben is g61t szereztek. Megnyugtat6
el6ny alakult ki mar a felid6re. A masodik felid6ben is folytato
dott a gala, mar 49. percben negyre n6tt az el6ny. Ezt k6vet6en

ismet j6tt egy kis uresjarat, de a vegere megint beindult a gol
gyartas. A 78. percben buntet6b61, majd a 87. percben egy szep
tamadast kovetoen alakult ki a vegeredmeny. Kozben a vende
gek az 57. percben szepitettek, egyetlen igazi helyzetliket tudtak

A nyar folyaman jelent6sen
atalakult a Gyomaendrodi FC
jatekosallomimya. Az ev elejen
megalakult uj vezet6seg egy uj

szemlelet szerint pr6balta kiala
kftani a keretet. Cs.apatnyi jate
kos tilVozott, esapa~nyi erkezett,
fa szempontta valt a helyi jate

kosok szerepeltetese. Az mar az
el6z6 szezon tavaszi idenyenek
k6zepen kiderult, hogy azaz

....,,..~_ alaRulat nern tudja kiharcolni a
bent maradast a Megyei I. oszta-

" lyu bajnoksagban. Hosszu evek
els6 osztalyu tagsaga rnegszakadt es a rnasod osztalyba csuszott
az egyesulet. A Megyei II. osztalyba visszacsusz6 alakulathoz egy
sor helyi nevelesu es k6t6desu jatekos tert vissza, akik nem olyan
regen meg az anyaegyesuletUkben jatszottak, t6bbseguk a har

rnadik ligaban bajnoki cfmet szerzo, am most labdarug6k hfjan
velhet6en megszun6 Csardaszallasr61.

Veluk tartott az edz6, Kocsis Zsolt is, akit az uj vezet6seg fel

kert a esapat irimyitasara. Kocsis Zsoit csardai szerepvallalasa
elott jatekoskent es utanpotlas edz6kent korabban mar hosz

szabb id6szakot Wlt6tt a klubnal. Ett61 az idenyt61 azonban mar
csak a kispadr61 igyekszikiranyitani a csapatot.

Az uj vezetes filoz6fiaja szerint az els6 evben nines helyezes
beli elvaras. A gyomaendr6di fiatalokra pr6baljak raszabni az
arculatot, akiket helyi k6t6desu, rutinos labdarug6k egeszitenek
kLTermeszetesen a kiesest el kell kerulni, de a csapatepftesnek
rendelik ala az elso evet, es amennyiben mar j6v6 nyaron sikerul
ne avisszajutas, akkor nem zark6znanak el a megyei els6 oszta
Iyu megmerettetest61 sem. Addig azonban meg sok dolguk lesz,
raadasul pillanatnyilag sem a mez6ny erejevel, a jelent6s atala
kulas miatt a sajat csapat erejevel sincsenek tisztaban.
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JEZUS AZ IGAZI KINes

A nyari szunetben julius 13-17-ig a Gyomai Reformatus
Egyhazkbzseg tabort szervezett varosunk reformatus gyer
mekeinek, melyen en is reszt Yettem. A het folyaman minden
nap reggeli biblia6rakon tanulmanyoztuk a Bibliat, Tibi baesi
erdekes es tanulsagos tbrteneteken keresztul magyarazta az
aznapi iget, aranymondasokat tanultunk es kezmuveskedtunk.
FelmentUnk a templomunk tornyaba is. Na9yon tetszett! Vol
tunk vizituran, a Liget Furd6ben, es ellatogattunk Endr6dre a
Szent Antal SUt6hazba es a Nephazba is. A gyulekezet tagjai
minden nap valamilyen finomsaggal kedveskedtek nekunk. J61
ereztem magam. Augusztus 10-14-ig pedig egy masik napkbzis
taborban voltam, ahol szinten erdekes programokon vehettem
reszt. Robi baesi vezetesevel ateveztunk Endr6dr61 Gyomara,

fjaszkodtunk, volt falmaszas is. Kirandulni voltunk Szarvason,
ahol megneztUk a Mini-Magyarorszagot, setahaj6ztunk a Kata
lin II. nevezetU haj6n. Az endr6di Tajhazban Szonda Pista baesi
val agyagoztunk, majd a kbtelveres tudomanyat mutattak meg
nekunk. Amfg mi kezmuveskedtUnk, a tanit6 nenik paprikas
krumplit f6ztek nekunk bograesban. fNagyon finom volt! Ebed
utan Zsuzsa nenivel illatos levendula szappant keszitettunk. A
het strandolassal zarult, ami igen j61 esett a h6segben. Ez a ket
het brbkre emlekezetes marad szamomra.

Vatai Zalan 2. o.
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FARKAS MATE

V rom vir. or aim II

Gyomaendr6d, F6 ut 15.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

,4\.GI\,O
A.Jt:u ,Az

• roVlIr- es gombaiilo vegyszerek
• miilrogyok, niivenytopok
• viroglodok, cserepek, virogfiildek
• iintiizoszivatlyuk, sz6rOfejek

,-- --,. iintiizotiimlOk, csatlakoz6k
• fUnyfr6k, siivenyvog6 01l6k
• metszool16k, keziszerszomok
• f6liok, muanyag hol6k, kerftesdr6tok
• mua. hord6k, viidriik, zorak, lukatok
• szegek, csavllrok, kapok, lapotok
• munkavedelmi bakancsok, kesztyuk
• festekoruk, ecsetek, hengerek
• purhubok, szilikonok, ragaszt6k
• ollateledelek, nyakorvek, p6rozok

Az etterem nyltva
11·21oraig.

Egesz evben varjul\ ked
vcs vencJegeinket klimatiziilt,
terlllalvizes Sloba in kba 11.

VilllalJlIk bartHi, uzleti, CSil

l<iui rcndezvenyek lebonyo
litiisat llilllatizait etterlllunk
hen 70 f6ig.

5500 Gyomaendrod, Szabadsag ter 6.
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240

E-mail: ~pao4iQ@mail.gIQbo.ne1JJ!I
http;LLww~ze.kpanziQ.hu_

Baratl, csalAdi (izletl ren
dezv ny lebonyolitas;\t v '1Ial
Juk a teljesen klinwlizalt Hrdf6

""""'==-.....-.."'-'-----'--"''---'-=-''''''''''""'-'-..:=.O~......... eHeremben 160 f(jig.
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fi kereszteny nemzeti gondolat hirnoke

XXII. evfolyam 10. szam * Tarsadalmi, kulturalis, hagyomany6rz6 foly6irat *

Ara: 220 Ft

2015. oktober

A tartalomb61:
Idasek Vilagnapja - Danko Bela or
szaggyiilesi kepviselo koszontoje

Kisreti Gyogysza1l6 - Alapitvanyi
informaciok

Gyomaelldrodi Knlllil(a - Civil Sarak: Me
szaros Tibor, Kaszas Attila-dijas szfnmuvesz

Mi lesz veled, Europa?

Jutalom - a gyomaendl'odi ministnin
sok kirandulasa

Ke ves 0 vas6k!
Okt6beri 23. az 1956. okt6ber 23-6n kitbrt

forradalom es szabads6gharc emleknapja. Er
rol a jeles esemenyral minden evben megem
lekezunk kUlonbOza frasok formajaban. Az idef
evben a helyf hOsokre helyezzuk a hangsulyt,
hfsz az orszdgos esemenyek kolcsonhat6sban
a/ltak varosokban es kozsegekben lezajlott tor
tenesekkel. Ebbal az fndfttatasb61 felkerestem
Vaszk6 Iren nyugalmazott tanarnat, az endradi
esemenyek egyet/en ma is ela, aktfv tagjat, es
megkertem, hogy meselje el az esemenyeket
ugy, ahogy aldtta. Alabb kozlom a vele keszUlt
in terjut.
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A Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskola, Gimnazium es Kollegium hirei

Altalanos iskola
Eisos lettem

Hunya Reka 11. osztalyos lanul6

Gimnaziumi egyseg

Becsongettek. ..

Minden tanul6nk szamara eredmenyes tanevet kivanllnk.

Isko1<lnk iinnepelyes tanevnyit6 Veni Sancte szentmisejere
2015. augusztus 31-en 16.30-kor keriilt SOl' az endr6di Szent Imre
Katolikus Templomban. A 2015/16-os tanevet negyvenegy kilen
cedikes tanul6 kezdte meg, koztiik kilenc diak intezmenyiink aI
taJanos iskolajab61 e1'kezett. "Fecskeinket" a fels6bb evesek o1'om
mel fogadtak.

Ettol a tanevtol kezdve valt kotelezove a tizenegyedik evfolya
mos tanul6k szamara azon tantargyak kivaIasztasa, melyeket heti
negy 6raban tanulnak majd azert, hogy sikeres kozep iIletve emelt
szintii erettsegi vizsgat tegyenek. A gimmlziumunk lehetoseget
biztositott arra, hogy a tanta1'gyak szeles sldJajab6l vaIaszthassa
nak diakjaink orientaci6juk szerint. Ez a kepzesi rendszer tamo
gatja a tehetseges tanul6k kepessegeinek kibontakoztatasat is, es
alapot biztosit arra, hogy a versenyeken j6l szerepeljenek.

Hagyomanyosan iden is sokan indulnak kiilonbozo tantargyi
ve1'senyeken, me
lyek kozii11demel
kedik az Orszagos
Kozepiskolai Ta
nulmanyi Verseny,
melyre tobben
jelentkeztek bi-
016giab61, torte-
nelembol, idegen
nyelvbol.

A 2015/16-
os tanevben mar
minden evfolya
man kotelez6 a
heti ot testnevelesi
6ra. Szerencsesek
vagYllnk abb61
a szempontb61,
hogy a technikai
feltetelek adottak
a magas oraszam
ellenere. Emel
lett tamogatllnk
mindenkit, akik
szervezett keretek
kozott intenziven
sportolnak. Az 6
szamuk1'a engede
Iyezett, hogy heti
ket 6rat egyesule
tiikben toltsenek el.

Veni Sande 2015
. Tanevnyito szentmisere gyulekeztek a Szent Gellert Katolikus
Altalanos Iskola, Gimnazium es Kollegium diakjai augusztus utolso
forro delutanjan. A Szent Imre Katolikus Templom megtelt kicsikkel
es nagyokkal, tanaraikkal es templomba jaro hfvekkel. A hazigazda,
Czank Gabor atya mel lett jelen volt Papp Tibor reformatus lelkesz ur
is. Az intezmeny vezet6je, Toth Ferenc igazgato elmondta, hogy ez a
masodik ev, melyet az altalanos iskola es a gimnazium kozosen kezd,
azonos ertekek menten, a korabbiakhoz hasonloan a min6segi okta
tast-nevelest tGzve ki celul, s nem utolso sorban a hitelet er6sfteset.
Az altalanos iskola iden unnepli huszadik szuletesnapjat. Program
jaiban megujulva szines delutani foglalkozasok, szakkorok varjak az
erdekl6d6 fiatalokat, fgy teve meg vonzobba az iskolaban eltoltOtt
id6t. A szentmise keretei kozott elhangzott kis els6seink kedves sza
valata, mely a hamar eltelt nyarrol es az iskolakezdesr61 szOIt.

Sport es egeszsegnap
2015. szeptember 22-en delutan altalanos iskolankban Sport es

Egeszsegnapot tartottunk. Ennek kereteben az alsosok jatekos val
toversenyeken vettek reszt korcsoportonkenti felosztasban. Ket kor
csoport: I. 1-2. osztaly; 1111. 3-4. osztaly. A fels6s fiuk fociztak a Grosics
Akademia edz6inek iranyitasaval. A lanyok kiut6ztek.

Ezen a napon el6adast hallgathattak meg diakjaink (ugyan
ilyen korcsoportonkenti felosztasban) az egeszseg fontossagarol, az
egeszseg es taplalkozas kapcsolatarol, az egeszseges eletmodrol.

A delutant a Szeged-Csanadi Egyhazmegye az Egyhazak kozne
velesi feladatainak feJlesztese cimu TAMOP 3.1.17-15 szamu nyertes
palyazata tette lehetove.

Szeretem ezt az egyhazi
iskolat, mert az anyukam ott
dolgozik. Minden rendez
venyen ott voltam. A barat
n6im mind a masik iskolaba
mentek, de en azert is ezt
valasztottam. Es most mar
vannak uj barataim. Katika
nenit meg Anikq. nenit na
gyon szeretem. Ok a tanfto
nenijeim. Imadom 6ket.

- bsszesen huszonnegyen va
gyunk az osztalyban, kicsi
vel tobb lany, mint fiu. Sokat
szoktunk jatszani, de a leg
tbbbet bent kell lenni oran.
Szunetben mindig nyuszi
sat jatszunk: tUzet rakunk,
kaposztat fOzunk mindig.
Mindent hasznalunk, ami a
jatszoteren van, a mokuske
rek a kedvencem. Az ango
lorat, a matematikaorat es
a testnevelesorat szeretem
a legjobban. Jarok tancra,

meg uszni, delutan megcsinaljuk a hazi feladatot, es nagyon faradt
vagyok, mikor hazamegyek.

Kabai Lena mondatait sorba szedte: Maraz Alfz
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hogy mi tortent a Kepvisel6-testtilet
szeptember vegen delid6ben kezd6d6 tilesen

M6dositasra keriilt a koltsegvetesi rendelet. A gazdalkodas
valtozatlal1111 stabi!' Mind a beveteli, illetve a kiadasi oldalon
186 milli6val n6tt a koltsegvetesi fOosszeg.

- Tobb hOnapja tart az ad6rendelet feliilvizsgalata. Nagyon le
nyeges valtoztatasokat, gondolok, itt a jelent6s lakossagi ter
hek esbkkentesere nem tartalmaz az e16terjesztes.
SOl' keriilt az SZMSZ m6dositas,\ra. ]elentosen nott a polgar
mester hataskOre. Nagyobb osszegek felett ona1l6an donthet.
Elfogadta a KT a kft-k fenntartasaban mi\kod6 6vodak, bol
es6dek beszamo16jat.
Mar korabban kezdemenyezes tor tent az egeszsegiigy teriile
ten a var6lista csokkentesere. Felvetadott, hogy ismet legyen
labor az egeszsegiigyi intezmenyben. A vizsgal6dasok ered
menye, hogy erre nines meg a lehetaseg.

- Tovabbra is marad a Bursa Hllngarica. Ez a megyei onkor
manyzat es az allam altai tamogatott osztondij program le
hetaseget biztosit a szociaJisan raszorult diakok segitesere
tanulmanyaik elvegzesehez.
Uj Kozmuvel6desi koncepci6 szuletik. Az el6terjesztes hang
slilyozza, hogy a ket telepiilesresz hagyomanyait es sajatossa
gait figyelembe veve kesziilt el a koncepei6. Kiilon lesz gyo
mai es kiilon endr6di kultudlis intezmeny. A Gyoman leva
nevet Kallai Ferener61 kapja, mig Endr6don Szent Antalr61
lesz elnevezve, lehet peldaul Szent Antal Nephaz. (Szent An
tal a szegenyek vedoszentje) A konyvtar a volt blltorbolt he
lyere keriilhet, amint sikeriil a miniszteriummal a tulajdonvi
szonyokat rendezni.
Ertekesltesre kerul a volt Besenyszegi 6voda eplilete. Nyilt ar
veresen, a kikialtasi ar 9 milli6250 ezer forint.
Nagyszabasll rendezveny kereteben keriil sor Kallai Ferenc
szobranak felavatasara. A Gyomai SZlilOfold Barati Kbr kez
demenyezte a szobor alHtast. A rendelkezesre a116 osszeg meg
nem eleg, ezert az egyeslilet meg masfel milli6 forintot kert az
onkormanyzatt61, melyre igent mondtak a kepvise16k.
Az Endr6diek Badti Kore lljra, frissitve ki kivanja adni a Ki
Kiesoda? cimu varosllnk jeles szemelyisegeit bemutat6 kony
vet. Ezt tamogatjak a kepvisel6k, de a reszletekr61 kes6bb
dontenek.
Kozteriilet elnevezesrol sZliletett dontes. A jelenleg Hatar
Gy6z6 mel1szobra (OJah Matyas szobraszmilvesz alkotasa)
kbriili teret ezen tul Hatar Gy6z6 terkent nevezziik
Zart iilesen dbntottek a kepvisel6k a Diszpolgari es Gyoma
endrodert diszplakett odaiteleserol.

Varfi Andras

Megyegyuh~s Szarvason
Ismet kihelyezett iMst tartott a Bekes Megyei Onkormanyzat Kep

viseI6-testi.ilete. AkozgyGlesnek ezuttal Szarvas varosa adott otthont.
Az onkormanyzat 2015. evi koltsegvetesenek els6 felevi teljesftese

1'61 sz616 tajekoztat6 fontos napirendnek bizonyult. Atajekoztat6b61 ki ..
derUI, hogy mind az Onkormanyzat, mind a Hivatal koltsegvetese Junius
30-ig a tervezettekhez kepest jobban teljesUlt, a bevetelek az id6ara
nyosnal magasabban, 67,23%-ban teljesUltek az eredeti el6iranyzathoz
viszonyftva.

Dontbtt a testUlet arr61 is, hogy az bnkormanyzat csatlakozik a Bursa
Hungarica fels60ktatasi onkormanyzati osztondfjrendszer 201 6. evi for
dul6jahoz. Fontosnak tartjak a kepvisel6k, hogy a hatranyos helyzetG,
szocialisan raszorul6 fiatalok fels60ktatasi tanulmanyait tamogassa a
megyei bnkormanyzat.

A kbzgyGles megalkotta a kitUntet6 dijak alapitasar61 es adomanyo
zasuk rendjer61 sz616 rendeletet. Ebben, bar nemileg m6dositva szere
pel a korabban mar adomanyozott"Bekes Megyeert';"Elnoki elismeres"
es "Nemzetisegi drY' kiti.intet6 dijak, de alapftottak egy uj elismerest, a
"Polgarokert" kitUntet6 dijat. Ezt olyan polgarmester vagy volt polgar
mester kaphatja meg, aki megyenkben legalabb egy onkormanyzati
cikluson keresztUl vegzett kozeleti tevekenyseget, mely soran kiemel
ked6 szerepet Wltott be a megye fejl6desenek el6mozdftasaban, ha
gyomanyainak meg6rzeseben, es Bekes megyet erint6 peldamutat6
munkassagot tanusftott.

EgyGttmGkodesi megallapodast kotbttek a terUlet- es videkfejlesz
tesi forrasok hatekonysaganak novelese erdekeben a Nemzeti Agrar
gazdasagi Kamara Bekes Megyei Igazgat6sagaval es a Bekes megyeben
mukbd6 videkfejlesztesi akci6csoportokkal.

Tajekoztat6t tartott munkajar61 a Bekes Megyei PoIgar6rok Szbvet
sege, a Bekes Megyei Kereskedelmi es Iparkamara es a Nemzeti Agrar
gazdasagi Kamara Bekes Megyei Igazgat6saga.

A kozgyGles vegen, zart Ules kereteben dontottek a kepvisel6k a
"Bekes Megyeert" kitUntet6 dfjak odarteleser61. Az elismerest az erin
tettek az okt6beri Unnepi kozgyGlesen vehetik at. AtestUlet kovetkez6
munkaUleset novemberben tartja.

i!l Cikk: Sztahovio Zsuzso, fot6k: Zentai Peter

Tisztelt Szepkoruak!

Eppen husz esztendeje, hogy az ENSZ
az !d6sek Vilagnapjava nyilvanitotta ok
t6ber elsejet. Ez a nap az6ta Onokre, es a
vilagon el6 mintegy 600 milli6 embertar
sunkra, id6sekre, szepkoruakra iranyitja a
figyelmet.

Tudnunk kell azonban, hogy vilagnap
pa korantsem csupan erzelmi, moralis
dbntes nyoman alakulhat egy-egy jelen
seg, noha az id6sek iranti tisztelet val6ja
ban szinte vaiamennyi kultura resze.

. Fontos hat, hogy az id6sekr61 sz61
va mindezen gondolatok mellett is teret
nyerjen a tisztelet es a megkOlonbozte
tett szeretet. Szi.ikseg van a peldakent
felmutathat6 hosszu, dolgos eletutakra,
szOkseg a bblcsessegre es igen, szOkseg
van arra a stabil moralis es erzelmi er6for
rasra, ahova mindig j6 visszaterni, hivjuk
azt szul6i, nagyszOl6i haznak vagy atyai,
anyai j6tanacsnak.

Amostani id6szak, okt6ber eleje, talan
az erre legmelt6bb alkaiom: a pihenesre
keszOl6d6 termeszet 6szi sZinkavalkadja,

a nap nagyon is szivet melenget6 ereje, a
gyOmblccsel, gabonaval teli kamrak kepe
mind-mind hfven tOkrbzik erzeseinket.

6szinte szfvb61 kfvanom valamennyi
i.iknek, hogy eletuket, mindennapjaikat
ezek az orbmbk aranyozzak meg nagyon
nagyon sok even at, j6 er6ben, egeszseg
ben!

Tisztelettel:
Dank6Beio

orszaggyulesf kepvisel6
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A tejagazat megmentesehez az eddigieknel tobb
kell

Erdos Norbert sajt6kozlemenye

A tejagazati unios mentocsomag bevetese nem ele
gendo a termeloi arak zuhamlsanak a megallftasara 
jelentette ki Erdos Norbert fideszes europai parlamenti
kepvisel6 tegnap Briisszelben. Az egyediil bevetheto ket
hatekony eszkoz most a sovany tejpor, a vaj es a sertes
hus intervencios aranak - legalabb ideiglenesen torteno
- megemelese, tovabb<i az exporttamogatasok ideigle
nes aktivaIasa lenne.

"A tejagazat Magyarorszagon is komoly valsagat eli
at. A nyerstej felvasarhlsi ara tortenelmi melysegekbe zu

I hant, jelenleg 24 eurocent per liter koriil all, amely nem
I fedezi az eloalHtasi koltsegeket, amelyek 35 eurocent per

liter koriil vannak" - ismertette Erdos Norbert. Roma
niaban meg rosszabb a helyzet, ott 10 eurocent koriil allt
meg a felvasarlasi ar zuhanasa.

Az eddigiekhez kepest komoly elorelepes, hogy az
Europai Bizottsag vegre egy jelentosebb, 420 milli6 eu
ros uni6s mentocsomagot allitott ossze a tejtermelok es
sertestartok megsegitesere. Ez rovid tavon jelentosen
enyhiti a gazdak vesztesegeit. "Fel kell hivnom a figyel
met azonban, hogy ez csak a tuz enyhitesere eleg, az elol
tasara nem. Nem latni ugyanis, mikor er veget a tenne
loi ~lrak zuhamisa. Most ket bevetheto hatekony eszkoz
all rendelkezesre: a sovany tejpor, a ~aj es a serteshus
mtervencios aftlnak - legahlbb ideiglenesen torteno 
megemelese. tovabba az exporttamogatasok ideiglenes
aktiv,il~lsa" - tette hozza a nepparti kepviselo. .

Erdos Norbert elismerte, megerti az agrarbiztos fe
leI met, hogy a tejagazatban az intervencios arak rend
szere~ emelese rossz uzenet lenne a tejet mar most is
tldtermdo gazdaknak, akik a piac lehetosegei ellenere
tov<ibb fokoznak a termelesilket. A baj azonban annyira
nagy, hogy itt mar csak a fenti eszkoz0k beveteseve11e
het erdemben segiteni. "A nyerstej aranak a mesterseges
megemeleset kozeptavon kompenzalna a vilagpiaci, kii
Ibn6sen a kazel- es tavol-keleti kereslet lassu novekede
se. Az abszoh.'1t biztonsagi megkazelites helyett tehat ezt
a b<itrabb l<~pest kellene megtenni" - emelte ki a fideszes
europai parlamenti kepvisel6.

Brlisszel, 2015. szeptember 17.

Tov<ibbi informacio:
Erdos Norbert irodaja: +32-2-283-7716
http://fidesz-eu.hu/
http://erdos.fidesz-eu.hu/

Kiad6 haz

Gyo!TIan kertes haz garazzsal, als6 epiilettel hosszu tavra
kiad6. ErdeklOdni: 30/278-1446

GYOMAi ..SZENT OOMOTOR-NAPI"
EGYHAzKOZSEGI VACSORA

2015.okt6ber 17-en, szombalon egyMzl<Ozsegl
vacsorat tartunk.

GyOlekezO: 17 6rat61
Vacsora: 18.30-kor

Helyszin: Kor1ls Etterem ("Holler")

Vacsorajegy: 1.700 forin!.

Menu: A. p1lrkOIt vagy B. vegyes-lal
Zene: Kocsis Marton

Tombolatargyakat szeretette/ elfoqadunk/
Feliralkozni, iIIelve a tombolara szanl targyakal aladni

az endrodi plebanian, es a gyomai plebanian lehel
irodai id5ben.

Erdekl6dni a 66/283-940teleforiszamon lehe!.

Jelentkezesl hatarido: okt6ber Wee.

Mindenkit szeretettel vflrunkl

Kisreti Gy6gysza1l6 - Alapitvanyi informaci6k

1999-ben 19 maganszemely es a gyomaendrodi 6nkor
manyzat 255.000 Ft alapft6i vagyonnal hozta letre a Kisreti
Gy6gyszall6ert Alapitvanyt. A eel az volt, hogy e16mozdftsa a I
lakossag magas szfnvonalu egeszsegligyi ellatasat es a Kisret
zugban eplilhessen z6ldmezos berubazaskent gy6gyszall6. Egy
ilyen gy6gy-udlilo es konferenciak6zpont felepftese milliardok
ba kerlil. K6ltsegvetesi forrasok es befektetoi esoportok sziikse
gesek hozza.

A kuratorium feladata a lehetoseg megteremtese volt. Meg is
szerezte a eelra alkalmas fOldteriiletet, klilbnbbzo esatornakon
kiajanlotta a befektetesi lehetoseget es jelentosen gyarapitotta
az alapftvany vagyonat. A penziigyi beszamol6k megtahilhat6k
az Orszagos Bir6sagi Hivatal honlapjan. A 2014. evi beszamo16
szerint a penzvagyon 11.247.000 PI. Az alapitvany tulajdonaban I
van meg 9,1 hektar fbldteriilet. I

A kurat6rium azon dolgozik, hogy a vagyont keszen tartsa
egy barmikori, az alapit6 okirat szerinti felhasznalasra.

A j6voben egyiittmuk6des kereteben be kivan kapeso16dni a
lakossag egeszsegiigyi allapotat javit6, egeszsegmegorzo es szu
roprogramokba, az egeszseges eletm6dra neveles tamogatasaba
is.

Gellai J6zsef

II. Hegedus csahidi tahilkoz6,
Hunya - Gyomaendrod, 2015. 09. 12.
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Nemeth J6zsefne Gubucz Iren
- a masamot -

Hegedus Bence

Ha a vendeg akart maganak kalapot valasztani, es olyat
valasztott, amI nem Hiett nekI, akkor b,Hran, de finoman meg
mondta: - Melt6sagos asszony, en ezt maganal<. nem ajanlom,
nem 16, a maga areahaz ez a kalapl

Es hallgattak ra, mert szeles korben elismertek tehetseget,
Gzlete hfres volt. Nehany ev melva a rnasodik vi!aghabarus
budapesti bombazasok rniatt azonban Jobbnak Iattak, ha haza,
koltOznek Endrodre, a szOlo! hazba.

1944. okt6ber 6-an bevonult Endrodre a szovjet hadsereg.
A plebanlar61 (sernus Mihaly apatplebanos es ket kaplan el
menekOit. Csak a harmadik kaplan, Daszkal istvan maradt itt,
de 0 is napokig a plneeben a hord6k mogott bujkalt. Gubuez
Iren meghallotta ezt, es elment, hogy megnyugtassa ~ kap
!ant. Mikor odaert, lekiabalt a pIncebe: .. PlebCinos uri En va
gyok itt, Gubuez Iren, a masam6t!

Mely, ferfias es hatarowtt hangjara a kaplan elomaszott a
hord6k mogOI, Gubuez Iren pedig fgy folytatta: - Plebanos ur
ne feljen, amikor kell, en eljovok, es meg fozok is mCl.ganal<.. oa
kell, es hawk ennival6t.

[nnental kezdve a szovjet hadsereg endrodl lelenlete
vegeig Gubuez [ren rendszeresen jart a plebaniarCl., es ar,o]
esak tudott, segftette Daszkal kaplan munkajiH. Egy iellem
zo eset: Csernus apatplebanos elmenetele elott meghagyta
Daszkalnak, hogy a kommunistakra nezve terhelo iratoki'\t
egesse el. Az iratok mar tQzeh~shez voltak keszftve, amikor
belepett Gubucz Iren es azt mondta: - Semmit nem egetni. itt
minden irat kell, es minden lrat szent! Tegyetek vissza!

A haborQ utan a esalad Endrodon maradt es a mal Endrodi
uteal hazuknal kalapos Ozletet nyitott. Az i'lnyagot Budapestrol
hozatta, a kalapokat itt keszftette, Az egesz kornyekrOl jar-

, tak hozza Ggyfelek, de idovel egyre kevesebb no esinaltatott
ka[apot, (gy felhagyott mestersegevel. Megozve,gyOlese utan
Miskolc kornyekenelo fiahoz koltozott, ott halt meg es ott is
van eltemetve.

Gubucz Iren a maga {dejen egy nev volt a faluban. Nern
volt szegyenlos es senkital sem felt, okos es hatarozott visel
kedese tiszteletet valtott ki az emberekbol, Ma is i1yen hetl<.6z
napi hosokre van szGksegOnk!

uj kenyer ize, lepergo konny soja,
orom-kacagas, lelki J<ilba-ko...
Isten aldjon! Te legy vegso almunk,
s ivadekainkba szebb Jovol

Tim1u Male

1900, marcius 29-en szOletett Endrodon Gubuez J6zsef es
Katona Terezia gyermekekent. fiatalon Budapestre kerOlt, ahol
kitanulta a nOl kalaposmesterseget (a kalaposokat Endrodon
masam6tnak hfvtak). Itt ismerkedett meg Nemeth J6zsef 6zdi
szarmazasu muasztalossal, akivel 1932. augusztus 31-en ha
zassagot kotottek Endrodon. Hazassagukb61 egy flu szOletett,
Tamas.

Budapesten kalaposGzletet nyitott, ahol sa/at maga kesz(
tette a noi kalapokat. Igen ertelmes asszony es Ogyes mester
volt. Eioszor megnezte az arcot, es ahhoz keszftette a kalapot.
Vasarl6i korebeelokelo nok tartoztalc Mindig elore elkOldtel<.
a cseledet, hogy ekkor es ekkor ilyen es olyan gr6fno jon kac

lapot rendelni, csinalja Qgy. hogy ne iegyen ott mas. Akkor
adott egy idopontot, amikor eljohetett a vendeg. <5 vegig
nezte egy pillanat alatt a ruhajat, oltOzeket es az areat. Ekkor
elovett egy konyvet es ramutatott egy kalapra: - Ezt a kalapot
ajanIom!

Szulofold: J3olcso, majd koporso!
Sarkcsillag a negy egtaj feloll
Anyanyelved billyogkent jelOli
Te vagy a teli ho s a tavaszi zold,

"Eredj Vaszk6, hozz egy 0116t!" - bementem a
tanariba, volt egy ilyen nagy la1l6 egy helyen.
A tbbbiek meg mindig dermedten, "Mit csi
naltok?" Nagy brommel elmondtam, ez lett a
vesztem:"Kivagjuk ezt a kommunista eimert!"
Azt mondjak: "Kivel vagod ki?" - volt olyan, aki
olyan gunnyai kerdezte. Mondom Fulop Imre
elvtarssal meg Marton Gabor urral. Azok tar
tottak a zaszl6t, en meg szepen klnyfrtam. Nem
tudtuk fogni j61, Dr. Foldvari Kalman epp ment
ki vecere, es mondtuk neki:"Kalman, gyere ide,
fogd meg te is!"fgy <5 is megfogta azaszl6t. Azt
mondja Marton Gabor: "Add nekem ezt ide,
majd valakinek, kommunistanak beteszem a
postaladajaba:' Majd fblvittek a zaszl6t ketten,
kitettek, es Iyukas volt a zaszl6. A tbbbiek meg
bent tanacskoztak a tanariban, hogy"Mi a fenet
csinaljunk? Hova menjunk?"A gyerekek meg ott
voltak elhagyva, Lattak a tobbi tanarok, hogy
mi ott tevekenykedunk az udvaron, erre kijot
tek, hogy: "Nezzetek, Vaszk6ek vagjak kifele a
zaszI6t!" Esakkor nagyon orultek, de azert felve
brUitek, mert olyan hihetetlen volt. Ez mar ket
6ra es hiHom 6ra kozott volt.

A kozseghilzara pedig innen a Paskomr61
Tfmar J6zsef - mi ugy hivtuk, Anyam J6skaja 
szervezte anepet, hogy megyunk es megverjuk
a kommunistakat a kbzseghazan. Ezt en nem
lattam, Vaszk6 Mihaly bacsi mondta el. Mihaly
bacsihoz besz6/t valaki, hogy kitort a forra
dalom, es vagy husz paraszt megy megverni
a kozseghaziakat. "Jojjon, oszt csendesftse Ie
6ket!" Azt mondja Mihaly bacsi: "En elmegyek
a k6zseghazahoz, mert ha verekedes lesz, an-

nak halal lesz a vege:' Meghallottak a tbbbiek,
szomszedok:"Gyulekezzunk a malomnal!"

Aznap beadas is volt. Balogh Vinceek nem
tLldtak beadni a 60 tojast. Elmentek Kevibe to
jast venni, ott volt ismer<5suk. A hatukon cipel
tek, hogy be tudjak adni. Mikor visszafele feler
tek a hfdra, elvettek toluk a tojast, meg amit be
kellett adni. Mikor hazaertek, rajuk jott a sfras.
Erre bejott hozzajuk valaki: "Ne slrjatok, hat ki
tbrt a forradalom!" Anyam J6skaja az emberek
kel, ez meglatta, ez is beallt hozzajuk.

A hUsz paraszt akkorra mar negyven pa
raszt lett, mert besz61tak mindenkinek, Odaer
tek: "Na, gyertek ki, mertek-e kijonni?" Addigra
Mihaly bacsi is odaert, kinyittatta az ablakokat,
kihlvta a hivatalnokokat es azt mondja: "Nez
zetek! Ezek az emberek jogosan meg akarnak
verni benneteket. De en azt mondom, Vaszk6
Mihaly a nevem, aki annyit szenvedtem, hogy
egy utes itt el nem indul:' Ekkor odafordult a
parasztokhoz: "Mint gondoltok, hogy mf lesz
abb61, abb61 ver lesz! Es nem tudjatok, hogy ki
lesz megha/va, mert valamelyiknek pisztoly fs
van a zsebeben! Emberek, varjuk meg a veget.
es majd kiegyeztek!"Olyan szep beszedet mon
dott Mihaly bacsi, hogy mindenki megertette.
Azt mondta a hivatalnoknak, hogy csukjanak es
menjenek haza. Anyam J6skajanak meg:"J6ska,
te meg csendesrtsd Ie a parasztokat!"Akkor mar
a parasztok kbzUl kiabaltak, hogy"tljen Vaszk6
Mihaly bacsi!" Akkor odajott a parttitkar, Koloh
Imre es odaadta Mihaly bacsinak a kulcsokat.

Aztan Vaszk6 Mihaly bacsiek szervezked
tek, hogy megis m! legyen? 6k osszejottek Di-

enes Izraeknal: "Izra, hat megis mit csinaljunk)
Kell egy felugyel<5! Te erdelyi ember vagy, ka
tonaember voltal, legy szfves vallald ei Tlern
zet<5rseg vezeteset!""J61 van, elvallalom J ;r)uk
fel, hogy kit osztunk be segednek:' Elvallaltak.
hogy lesz negy segedje, kapnak fegyven, de
nem hasznaljak, Akkor valasztottak egyet, aki
a boltok nyitasat es csukasat ellen6rzi. Mlnd
jart elvallalta ket parasztember, hogy ellenorzik
nem bantjak-e a kommunistakat. Szoval ilyen
posztok voltak. Teny, hogy masnap rend volt .,
faluban, Izra bacsi jarta. .

Mikor meghallottuk, hogy megbukott a for
radalom Pesten, akkor Mihaly bacsi Kolohnak
visszavitte a kulcsokat, meg Magyar Pista ta
nacselnbknek: "En eddig vigyaztam if falura,
egy pofon nem hangzott el, senki nem bantot·
ta a kommunistakat. De ne hazudjatok majd.
hogy a kommunistakat bantottak! Itt a kulesa
tok!"

Mi meg hat azt mondtuk, hogy menjunk a
templomba, es adjunk halM aJ6istennek, hogy
senki sem halt meg. EI is mentUnk a templam
ba, de lattuk, hogy a plebanos nagyon szomoru
- nem tudtuk, hogy a kommunistak mar mas
nap atveszik a hatalmat. Azt mondta, hogy ne
enekeljunk Te Deumot, hanem enekeljunk Ma
riahoz enekeket. EnekelWnk, imadkozunk es
hazamenWnk...

A megtorlas esemenyeirol a novemberi
szamban frunk!

Vaszk6lfE~n emlekeit lejegyezte:
HegedcJs Bence
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1. szerda:

2. pentek
4. vasarnap:
7. szcrda:
8. cstitortok:

) 1. vasarnap:
15. cSlltortok:

17. szombat:
18. vasarnap:
22. csuturtok:
23. pemek:
25. vasarnap:
28. szerda:
31. szombat:

A Gycrmek Jezusr6i nevezett Lisieux-i Kis Szent
Terez szuz es egyh<l7:tanft6
~zent 6rzoangyalok
Evkozi 27. vasarnap
R6zsaftizer Kin\lynoje
SZLiz Maria, Magyarok Nagyasszonya, Magyaror
szag Fopatr6m\ja
~vkozi 28. vasarnap
A Gyermek ]ezllsr61 nevezett (Avilai) Szent Terez
sZLiz es egyhaztanit6
Antiochiai Szent Igmlc ptispok, vertanll
Evkozi 29. vasarnap
Szent II. Janos Pal papa
i>apisztnin Szent ]imos .\ldoz6pap
Evkozi30.vasarnap
Szcnt Simon es Szent ]lld.is (Tarle) apostolok
Boldog Romzsa Tador puspok es vertanu

E11d1'6d

Vasarnap reggel 9 orakor, hetkoznap (csUtortok kivetelevel) reg
gel fel 8-kor. Szombatonkent vasarnap eloesti mise este 5 ora
kor. Oktober folyaman rozsafUzer ajtatossag hHkoznaponkent
este 5 orakor, szombaton es vasarnap a misek elott fel or<ival. A
honap els6 es harmadik hetfOjen este 5 orakor szentsegimadas.

Gyoma

Vasarnap es szerda deilltan 4 orakor, a misek elott fel oraval 1'0
zsafUzer ajtatossag. A honap negyedik hetf6jen delutan 4 orakor

szentsegimadas.

Hunya

Vasarnap delelott 11 orakor, hetkoznaponkent a meghirdetett
napokon deilitan 4 orakor, a misek elott fel oraval rozsafUzer
ajtatossag. A Mnap masodik hetf6jen delutan 4 orakor szent-

segimadas.

Bll<;Sujanis Szentkutra es Radmira

A. kbzelmltltban, Kisboldogasszony napjan Matraverebely
Szentklltra zarimdokoltak az endrodi, gyomai es hunyai hivek,
()ktober 8-an pedig Maria-Radnara kesZlillink bUcslljarasra. Az
lstenhivok vallasgyakoriatanak egyik elengedhetetlen tartozeka a
zanindoklat, a szent' helyek folkeresese, az ez altai valo megtisztu
las remenyeben. Szandekosan nem mondok keresztenyseget ak.kor,
al11ikor a zarandoklatot emiitem, mert az osszes nagy vilagvallas
nak megvannak a maga szent helyei, ahova a hivok idonkent el
zarandokolnak. Gondoljunk csak a tibeti kolostorokra, a melckai
K<iba-k6re, David sirjara vagy a siratofalra Jeruzsalemben. Egyik
sem kereszteny szent hely, megis zarandokok millioinak celpontja.

De most kicsit sZL\kitsUk a kort.j! keresztenyseg kore. Szent II.
Janos Pal papa nem veletlenlil nevezi a zsid6sagot a kereszteny
scg idosebb n6verenek, hisz a kereszteny liturgia, szent ruhazatok,
kultikllS helyek berendezese mind sokban hason16 a zSid6sagban
megtal~lhatoakhoz. Mindezek felett a kozos oszovetseg is eltorol
hetetlen jegyeket tart fenn a ket vilagval1<\s kozott.

Ezerr. a keresztenyseg nagy zarandokhelyei kozlil elsokent Je
ruzsalem all elottUnk, amely harom nagy vi1<\gvallas szent varosa.
.A kozepkorban egy k6dexmasolo orosz szerzetes lrja Ie e szava
kat: ,,]eruzsalem a vilag legszentebb varosa. A masodik Jeruzsalem
Roma, a harmadik Jerllzsalem Moszkva, es negyedik Jeruzsalem
oem lesz soha tobbe!" Az orosz szerzetes Jeruzsalemet a katoliciz
mvs ozive. Roma, es az orosz ortodoxia feliegvara. Moszkva fole
emelve jelzl, nogy itt minden vallas kovet6je otthon van.

Ezt erzik meg a keresztenyek kezdettol fogva, s szinte azonnal
valik kereszteny zarandoklatok celpontjava a Szent Varos, ]eruzsa
lem.

A Szentfold tavolsaga miatt a zarandoklatok celpontjava a ke
resztenyseg szive, Roma valik. A szentfOldi ereklyek j6 resze itt van,
igy a Romaba zarandoklo kereszteny nem csak a martirok verevel
megszentelt varost iathatja, hanem egy kicsit a SzenttOidre is elza
nindokol. (pI. Szent Lepcso, KrisztllS klnoszlopa, apostolok holt
testei).

Mindezek mellett a katakombak, a Colosseum, az apostolok
templomai (Szt. Pal, Szt. Feter, Szt. Janos bazilikak) meglatogatasa
is rengeteg lelki elmennyelgazdagitotta az ide zarandokl6kat.

Azonban a bllcsujanlsok Roma fele iranyulasaval szinte
egyidoben az egyeb europai kegyhelyek is eletre kelnek: ilyen a
spanyolorszagi Santiago de Compostella, a Szent Jakab ap6stol slr
ja fole epitett monumentalis bazilika. mely a kozepkor egyik koz-

kedvelt penitencia-utja is lett.
Ugyanekl<or egymas utan szUletnek az europai Maria-kegyhe

Iyek: Altotting, Einsiedeln, Mariazell.
Ezek ekkor meg Szuz Maria csodatevo kepei vagy szobrai kori.il

alakul ki bUcslljaras. de az 1830-as parizsi Maria jelenes, s hUono
sen az 1858-as Lourdesi jeienes utan mar szinte kizarolag jelene
sek, magan kinyilatkoztatasok helyen alakul ki zarandokhely.

Ami videktinkon 1688 egy fontos evszam, a hely pedig Maria
Radna. Egy oreg bosnyak, Wrichnochossa Gyorgy a tulajdona
ban lev6, egyszeru kemenypapirra nyomtatott Maria-kepet, mely
a Karmelhegyi Boldogasszonyt abrazolja, a radnai sz6l6hegyen
levo egyszeru fakapolnanak ajandekozza. Amikor ezt a torokok
felgyujtjak es minden porig eg, de az egyszeru paplrkepet sertetle
nlil megtalaljak a hamu es parazs kozott, a kornyek nepe ide indit
zarandoklatot.

Mariaradna kUlonos partfogoja Rudnai Sandor erdelyi puspok,
kes6bbi esztergomi hercegprimas, aid hatalmas osszegeket aldoz
maganvagyonabol a kegyhely kiepitesere, ekesitesere. A. radnai
Szuzanya iranti tiszteletbol az erseki paUiumot is csak a radnai
templomban hajland6 atvenni, es kivansaga, hogy halala utan szi
vet itt temessek el. Ez meg is tortenik, es az spiritusszal teli iiveg
edenyben nYllgvo sziv a Szt. Anna oltar melletti fali fLilkebe keriilt
elhelyezesre.

Miert van szUkseg egyaltalan zarandoklasra" Hiszen minden
teleplilesnek megvan a maga temploma, imahaza. kultuszhelye.
Miert kell kimozdulni a megszokott szferabol, es faradsagos utat
megtenni, hogy azt az imat, amit az otthoni kultikus helyen is el
mondhat az ember, azt faradtan, porosan, elcsigazottan, egy tavoli
helyen, Szentkllton vagy Radnan mondja el?

Mert az ember erzi bunei, gyariosagai sltlyat, es erzi, hogy eze
kert vezekelnie kell. Erzem, nem elegendo csupan beterdelnem a
gyontat6szekbe es ott a bunbevalhisom utan megkapni a feloldo
zast, hanem fizikailag is szenvednem kell a faradsagos zarandokut
v,lllalasaval, hogy az Isten bocsanatara melt6 legyek.

Vagy: olyan nagy keresem van az Istentol, hogy ugy erzem. ke
resem teljesiteseert valamit fizetnem kell az Istennek, azza!, hogy
egy hOSSZll, farad sagos utat teszek meg valamely szent helyre, hogy
ott kerjem Istentol a kegyelmet, amit meg akarok nyerni.

Vagy: olyan nagy dologban nyertem meghallgarast az Istent61,
hogy erzem, nem elegend6 az otthoni templomban elrebegni a ha
laimat, hanem a zarandoklat faradsagait vallalva valamely bucsu
jarohelyen mondok koszonetet Istennek. A temesvari C?
egyhazmegye martlr fopapja, Boros Bela ersek ur juthat
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(Szentek elete)

"Lcgyetel, hat irQcllmasak mUlt
Aty8.tol( is irgalm8.s\·l (Lukacs 6,3G)

, '-

tflrt, ki.Ut)IlOS Lorterietct :mond c1:
Nab')' Szent Gergely idejeben, 8.

hatodik • zazad. vegen pestis pusz..
titott R6m8_bnn, Amilmr a jc'\.rvany
nell. aimrt szunni, a papa. leanne..
nethen hordozta korbe e kepet a
csapc'i.ssal stljtott varosban es a vesz
ll.egsziint

Mchi.o.n papa, alei vitaban aUt
R6ma viirosanak poIg{ld vezet6ivel,
<;gy alkalommal a kep e10tt misezett
es alc!oztatott. Nem s(~jthctte, hog}'
HZ c'ildoz61, l,ozott van valaki, aId a
l"llhaja aiatt tort szmongat, azzal a
sz:'i.ncleIclmI, hog)' amilmr hozza l(~p

megoli a paput. Abban a pillanatbcm
azonban,. amikoJ: a pc1..pa nylijtotta
neld HZ Dr Testet, hidelen megele
vene<1ett a Niaria..l"cp es n'lnezetl a
merenyI6n~, aId dtal a pil1ant<:ist61
meQvakl.11t es 8. papa megmenekiilt,

Szent Lubks az orvosok, fest61c,
jegyzok, szolm'iszok vedoszen~je.

Maraclval1yai a kOnSUl.l1timipoiyi
Apostol templomhan voltak Ezcll
Idvetl oTizllel, meg erek1yet Padov{l
ban, R(imahan, a V3.tild.11ban. Owpo..
nya cl'eklye), Barce1onal>an, Padzs·
ban)s.

Altalaban k6nyvve1, 01'vosi CS7/

kazok1"el ahn1zo~iak, ahol 6ltoze1..e
fiawl evangeHswll:.ent az apostoiok
visc).etehen, hosszu. ()ves tunikhaL
pallilumnal.

)l{~ OltJillt Z?f:I'UCZ?ti: ~OC?o 119C>1l

~""/'''''''.E.{; EW:
fumepe: okt6her 18.

Szcnt Lukacs, aId mint orvos kii·
lonos reszvctte1 nezte a beteg: em·
bert, mint evanllclist9. eszrevette,
hogy a Meg-valt6 'inaga is O1'V08, sot,
o "ClZ O1"v08", aId a bcteg cmbGri·
s(~gl1ek meghozta a gy6gyulc'ist. Ugy
mutatja be evangelitUYkaban az Em··
berficH, mint a betegek gy6gyitQjtU,
a biin6kct megbocsato Irgalmat,
aId arasztja az emberek kozott Is
ten j6tetemcnyeit cs hirdeti az i1'
galma&s::'i.g evangclinmat.

A Legcnela Aurea szed:llt, maga
a Luh'ics evangclium is gyogyft,
megpcclig haromfe1ekeppcn: scbe
ket gyogyit az <Utai, hogy a mcqi,<h"t
sziv(ie1mck hinleti a mcgvaltRst;
<;rosit azaItaI, hogy e1mondja az
6r()mhirt; vegiil. megoriz az {\jahb
rom1<'ist61 azalta!, hogy kazli az is
teni Wrvenycket es (~vange1.i1.Uni ta··
TIs.cso1mt.

A hagyom:'i.ny szednt, a Sz{iz.
anya sok mindel! t Inegorzott a SZ1-'

veben es emle1(ezeteben eppen
azert, ho&,'y kes61)b a szent evan
W~listM':.lal,,-_e1r~lOnd~assa. ~\~,a~.s
,e1kereslc at, eS m1.l1t HZ "CJJszo"
vetseg fi:igyszdq;enyenek" sole ker..
dest tett reI az Udvozitorol, es k<?l"'
deseil'e sorhan v61aszt kapott. igy
il}latta m~g az evangelitun el~jen

olyar;, reszletcsen ,Jczus gyermek..
torknet<~t, LC1U1C l\'!c1.l'ia· i.mads<l"
gaval, a MagniEicattc<l es Zalmrh~.s

himllusz{ival a, BC.llC.clictusszal. A
1\'1ario. Maggiorc..bazilikaball orzatt
MehJ.a kepr61, o.melyet a hHgyomany
szerint Szent Lukacs festmenyel1ek

2015. okt6ber

Poga,ny csaladb61 szi.'Lletett. Meg..
terese nt<l11 Pc'i.l apostol IdserQie
volt, aldnek igehircletcse ut8J1 irta
meg evan!felimm1.t. A.z egyhaz ele ..
tenek kezd.etc:it PeU apostol els6
1'6mai tart<Jzkodasaig, egy masik
konyvben, az apostolok cse1ekede·
tdben bcszeli d,

Alexanddai. Kelemen szerint,
Lukks R6maOt1.l1 Pal titkara. A
Ko1. 4, 14.. \)01 tudjuk, hogy orvos
volt, Euszebiosz es TertullitUlus
szerint, a szhiai Antiochiab61 sz{u·
mazott, :nem volt hazas. NaziHIlzi
Szent Gcrg<.o1y szerint, Pal halcHa
utc1J1 .,CUthail118ban, Egyi12tomba.n,
Theoab8.n, Pf1.tmszban ll1ul';:odott. A
lwg1'ornallY szeri:nt 6~) ..ball1mnyt d.

eszlinkbe, a <i 16 ev bort0nfogsag
utJ.n els6 szentmisejct Maria
Radnan rlll.ltatj". be. De az ilyen
irnameghaJigat<\.sok bizonyitekai
a kegyhelyeken 1<\thato eziist fo
gadalmi targyak vagy a halasza ..
vakat r6gzit6 marv,inytablacskak
sz,haL

A !eJekUsztulas remenyeve!
vettiink n~sz a szentkuti bucs\ln,
es ebben a hitben indulunk el a
radnai b\tcS\ljarasunkra, imad ..
kozva onmagllnkert, buneink bo
csanataert, szeretteinkert, betege
inkert, halottainkert, es az itthon
marad6kert. lsten hallgassa meg
imadsagainkat es vegye kedvesen
bllcslLjar6.sunkat l

CZlmk Gabor plc!banos
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GYOMAENDR6DI KRONIKA - Civil sarok

Meszaros Tibor szinmiivesz, rendezo
A 9yomaendrodi kbt6desu muveszt, aki

jelenleg a debreceni Csokonai Szinhaz tagja,
augusztusban Kaszas Attila-dijjai tUntettek ki.
A dfjat olyan szineszek kapjak, akik nemcsak
kiemelked6 mestersegbeli tudassal rendel
keznek es szlnvonalas muveszi munkat ve
geznek, hanem a tarsulatukat kozbssegepft6
rnagatartassal is tamogatjak.

A dljra iden 34 jelbles erkezett az orszag
kOlbnbbz6 szfnhazaib61, melyb61 kbzbnseg
5ZaVaZas eredmenyekent Meszaros Tibor talal
,atott a iegnemesebbnek.

Meszaros Tibor szfnpadra vitte Tar Sandor
[rasai nyornan az Istent falra festenl elmu dra
mat, bemutatkozott a felujftott Prokofjev-ope
ra, A tLizes angyal Mephist6jakent, s remekelt
A Mester es Margarita, valamint A chioggiai
csetepate dmu darabokban Is tobbek kozbtt.

Mikbzben gratulalunk a m(ivesznek, (s
edesanyji'mak, Meszaros Vendelnenek) kbzze
~esszOk azt az interjUt, melyet Koronics Reka
keszitett meg a dij elnyerese el6tt.

,!J., debrecenl Csokonai Szinhaz muvesze
valaszolt.

A Kaszas Attila-dfj celja a magyar szfnmu
v",zek szaKmai es emberi elismerese. A ha
!0r.1torduI6s szavazas els6 ket reszeben a szak
rn" .. a harmadikban pedig a kozbnseg valaszt:
~ harom jelblt kbzOI a nez6k szavazatai dbntik
,.=! kit. i1let az elismeres. Aharom finalista egyi
k" Meszaros Tibor, akivel arr61 is beszelget
runk, milyen erzes lenne epp Debrecenben, a
di.iatado idei helyszinen nyerni.

Hogyan ertesillt arrol, hogy a Kaszas At
tila-dij harom jeloltje kozott szerepel7

Miel6tt publicitast nyert volna a harom
ielblt neve, en mar ket kbrbn tulestem: a Ka
szas Attila-dij jelbltjeire el6szor a 34 magyar,
hataron inneni es hataron tuli szlnhaz nevez
egy-egy olyan em bert sajM tarsulatanak tagjai
kbzlil. aki munkaja alapjan erdemes lehet erre.
'_'2~elsc korben tehat err61 ertesOltem:hogy a
::Jebrecel1i Csokonai Nemzeti Szinhazban a kol
lega;n-, ugy dbntbttek, hogy engem valaszta
,',,,k Termeszetesen mar ez a jelbles is nagyon
megtisztelo volt. Ezt kbvetoen a nominaltak
titkos sZ<lvazassal valasztottak ki egyrnas kbzOI
a ha, om tQvabbjut6t. Hatalmas elismerest je
lentett a 34 Jelblt kbzbtt szerepelni, nagyjab61
haromnegyeduket raadasul szemelyesen is is
merlem. A szavazatok bsszesftese utan pedig
klderult" vegeredmeny... Ajelbltseg egeszen
"c.Jdig szakmai sikerkent aposztrofalhat6, mert
azt jelenti. hogy a szakma, a kollegak az egesz
orszClgban ugy gondoljak, hogy mi harman
erdernesek vagyunk arra, hogy egymassal az
elismeresert megmerettessOnk. Ezt kovetoen
oedig a dbntes a kbzbnseg kezeben van.
. Val6ban jelentos elismerE!se ez egesz
eddigi munkassaganak: jol viseli egyeb
kent a negativ kritikat is?

,I'... negatlv kritika is lehet epfto a maga osz
5zes kbzhelyevei egyutt: persze nem az a faj
ta, amely csak nemtetszest, vagy valamifele
negativ erzelmet fejez ki. Olyan azonban volt
mar, hogy egy-egy el6adas utan a nezok meg
szolitottak, hogy "ne haragudjon, muvesz ur,
de mit I<ellene nekem ebb61 az eloadasb61 ha
zavinnem?" Egy j6 negativ kritika nem els6sor
ban kritizalni akar, hanem inkabb parbeszedet
kezdemenyezni. Egy beszelgetesen keresz
tOl sokszor nekunk, szineszeknek is nagyon
hasznos kerdesek merOlhetnek fel: tbbb szem
tbbbet lat alapon el6fordulhat, hogy valaki er
demben tud hozzasz61ni egy el6adashoz, egy
egesz produkci6hoz is. Lehet, hogy en magam

is tudol< ezekbol a velemenyekbol profitalni a
jbvoben.

Egyebkent maximalista tfpus7 Van
olyan szerep, amit utolag mashogy jatszott
volna7

Termeszetesen az ember az evek eltelte
vel tanul, elorebb kerOI a szakmajaban, rgy
ut61ag val6ban okosabb, es tudna olyat mon
dani, amin fgy, visszanezve valtoztatott volna.
De val6ban maximalista is vagyok: mindig a
dolgok egesze erdekel. Az egesz szfndarab,
nemcsak a sajat jeleneteim. Pr6balok minden
bol az aktualis allapotomhoz, fejlettsegi szin
temhez kepest a legtbbbet kihozni - nemcsak
a magam munkajab61, hanem az egesz e16
adasb61, segftve a tbbbieket, es elvarva, hogy
a tbbbiek engem is ugyanugy tamogassanak.
Azt hiszem, barmir61 is van sz6, javftani min
dig lehet. A szfnhaz ezert is nagyszeru mufaj:
mert a premier utan mindig van meg alkalom
arra, hogy esterol estere a kbzbnseg ele kiallva
akar tovabb is epftsuk, csiszolgassuk az adott
eloadast.

Vannalt esetleg szerepek, karakterek,
amelyek megformalasara buszke1

Azokra vagyok a legbOszkebb, amelyek
eseteben val6ban elmondhatom, hogy meg
dolgoztam az adott darab sikeressegeert. EI
sosorban az a legfontosabb, hogy onmagam
szamara felallitsak egy megfelelo mercet:
ha azt siker(i\ meghaladni, akkor ut61ag azt
mondhatom, hogy erdemes volt (l~' . ....zni,
abba a pr6bafolyamatba a maximumol'tettem
bele. A lenyeges, hogy a magam szamara biz
tosan azl tudjam mondani, hogy en mindent
megtettem. Azt hiszem, valami akkor lesz el
vezheto es tovabbadhat6, ha en abba maxi
malisa'n mindent beleadtam.

Sokaig Budapesten elt es dolgozott,
azonban lassan mar nyole eve Debrecent
nevezi otthonanak: magara ta1<llt az ottani
szinhazi eletben7

Most mar igent merek mondani erre a ker
desre, ez a jelbltseg is egyfajta vIsszaigazolas.
Nagyon csaladias, de folyton valtozo, frissOlo,
megfiatalodni vagyo maga a tarsuiat is. Min
denkiben el az igeny arra, hogy semmikepp
se merOljunk bele abba, amit videkinek szo
kas nevezni. Bar termeszetesen van ieheto
segem Budapesten is jMszani, es nagyon szf
vesen teszek eleget ezeknek a felkereseknek
is, sohasem kellett azt ereznem, hogy videl<i
szlnesz lennek, tavol akar a fovarost61, akar a
lehetosegekt61. Adebreceni Csokonai Szinhaz
el6adasai, Igy az ideiek is, folyamatosan kOlbn
bbzo fesztivalokon, nyari programokon vesz
nek reszt, kOlfbldl meghlvasoknak is eleget
teszOnk. Ha az ember ezzel is tul tud mutatni

bnmagan, ha van egy kbzeg, ahol alkothat, de
arra kivancsiak mas hoi is, az mindig visszaiga
zolast is jelent, hogy talan jo uton jar.

Es halas kozonseg mindehhez a debre
ceni7

Halas es nyitott: sok mindenre kfvancsi es
erdekl6d6. Ahogy mar utaitam is ra, nagyon
fontos itt a kommunikaci6, nem erzik valaszto
falnak a szfnpadot, eloadasok utan az em bert
szivesen megkeresik. Ha tetszett nekik, akkor
is, ha nem, akkor is. Kerdeznek, elmondjak
a velemenyOket. Nagyon fontosnak tartom,
hogy kbzbttunk a Csokonai Szinhaz kbzbnse
gevel kialakulhatott ez a fajta parbeszed, ami
nem all meg annal, hogy mi elkeszitl.ink egy
produkci6t, ok pedig ester61 estere megnezik.
Az adott darabnak mindig van valamifele ut6
elete, utozongeje.

A szinhaz 150. jubileumi eyadat unne
peli jovore: miben lehet !atni Ont a kovet
kezQ evadban'l

A jubileumi evad kereten belul rengeteg
kulbnleges program varja majd a kbzbnseget,
ezek csucsmomentuma A magyar Faust cfmu
darab lesz Arkosi Arpad rendezeseben, amely
az Onnepi evad dfszel6adasa lesz. Ebben szin
padra lepek en is, ez lesz okt6ber elejen az elso
nagyszlnpadi bemutat6nk. EzenkivOI az Istent
a falra festeni dmu el6adast kiivetoen, melyet
en Irtam es rendeztem, ismet lehetoseget kap
tam arra, hogy a tarsulattaf egy izgaimas mun
kaba fogjak: a Made in Hungaria cfmu zenes
darabot fogom rendezni. De lehetosegem van
abban a darabban is szerepelni. amelyben a
palyaja soran azert minden szfnesz szeretne:
Szikszai Remusz fogja nalunk a nagy klasz
szikust, a Romeo es Juliat szinpadra vinni.
Remusz is egy olyan rendez6, akit szivesen la
tunk es varunk, mert szemelyisegevel uj szfnt
hoz a szinhaz eletebe, uj lenduletet fog adni a
tarsulatnak is.

A Kaszas Attiia-dfJ atad6janak idei
helysz[ne szinten Debrecen lesz: igy, gon
dolom, nagy elmeny lesz reszt venni az Un
nepsegen.

Az jutott eszembe, hogy tulajdonkeppen
olyan ez, mint a magyar sportoi6knak hazai
kbzbnseg elott jatszani. J611ehet mar maga a
jeloltseg is feler egy gy6zelemmel, csodalatos
lenne, ha megtapasztalhatnam, milyen erzes
lehet ez elott a kbzonseg elott nyerni. BOszke
seggel tiiltene el, ha ezt a dijat"itthon" hozhat
nam el, es fgy lenne alkalmam megkoszbnni
azt a rengeteg segftseget, amit,.itt kaptam:'

Szerz:6: Kolonics Reka
Fot6:dehir.hu

L.ejegyezte: Dr. Varju Laszlo
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. Folytat6dott a labdarugo Magyar Kupa 2016-17, evi megyei
selejtez6jenek sorozata, ahol a masodik !<orben, 2015.09.09-en
a Bekescsabai MAv SE csapatat fogadta a (~yomaendr6dj FC A
bajnoksag utan a kupaban is sikerult ket vallra fektetni a MAv
csapatat, Seb6k Martin egy es Nagy Sandor ket g6ijavaL Ujabb
ford ulan jutott tul a Gyomaendr6di Fe csapata.

A Mozgaskorhltolottak es Hadirokkantak Gyomaendrodi
Egyesiiletenek 25. evfordul6jara

jatekossal. csere nelku! erkeztek a merk6zesre. A hazalak mar a
'kezdetekt61 iranyftottak, de ki is hagytak a szokasos meccs elej!
helyzeteket. A 25. percben megtort a jeg, szoglet utan: kipatta
not Molnar lotte kbzelr61 a kapuba. A g61 nem szegte kedvet a
vendegcsapatnak, es viszonylag gyorsan sikerult egyenlfteniuk.
Az els6 felid6ben mar nem volt tbbb talalat, nem IJgy, mint a
masodikban. A Battonya nyfltsisakos jatekot jatszott, benne volt,
hogy 16nek, de az is hogy kapnak g6lokat. Szerencsere ebb61j6 i
jbttek ki a hazaiak, es a 63, percben megszereztek Gjra a vezetest
Tfmar Krisztian jovoltab61. A gal felszabaduitt<:i tette a jCitekoso-
kat, fgy az utolso fel araban mar nyugodtan jeltszottak, es jottek
a szep g610k is. A 71. percben Molnar, a 73. percben Sebak volt
eredmenyes. A 80. percben 16ttek az otodik, es egyben utols6
g61jukat Seb6k j6voltab61. Egy 6ran at kiegyenlitett merk6zes
volt, de utana a csere nelkul kiallo vendegek kapituialtak, es mar
csak a g61klilbnbseg volt kerdeses a vegen.

2015.09. 19. IJjkfgy6s FC - Gyomaendr6di FC 0: 6
G.: Kovacs 1.(3), MolnarT., Kiszely fill., Gabor V.

A szeptemberre nem eppen jellemzo kanikuia fogadta a
csapatokat Ujkfgyoson, A hazaiak eddig mindossze egy pontot
gyujtbttek a bajnoksagban, mindennek ellen ere igen motivalt
csapat jott ki a palyara es a merk6zes elsa feleben tbbbszor is
veszelyeztetni tudtak az akkor meg igen almosan es elkepzeles
nelkul jatsz6 vendegek kapujat. A negyvenedik percben azan
ban Csapo Peti gondolt egy mereszet es elkezdett tudasanak
megfeieloen futballozni. Melt6 tarsa lett Kovacs Tamas es kette
juk osszjatekab61 Kovacs harom perc alatt - 40. perc, 4-1. perc,
42. perc - narom g61t 16tt, klasszikus mesterharmast ert el, ezzel
a merk6zest szinte mar eldontotte. A szunetben harmat cserelt
a vendegek edz6je, palyara lepett a fegyelmezesi szandekkai
kispadra ultetett Molnar Tibor is. A felid6 masodik perceben egy
szepen felepftett tamadast mindjart g611al is fejezett be. Molnar
ezt kovet6en negyed6rankent megrazta mega" ketszer is ki
hagyhatatlan helyzetbe hozta tarsait, a 60. percben Kiszely Mark.
majd a 76. percben Gabor Viktor volt eredmenyes. A nagyon
sok uresjarattal tarkitott merk6zesen nehany kimagasl6 telje
sftmenyt nyujt6 vendegjatekosnak koszbnhetaen magabiztos,
nagyaranyu, megerdemelt vendeg gy6zelem szuletett.

Merkozesek hetfo! hetr€!
a labdarug6knal

A iejatszott merk6zesek eredmenyei:
2Ms. 08. 29. Gyomaendradi Fe - Bekescsabai MAv SE 2: 1

G.: Gabor V., Molnar T.
Augusztusi nagy forr6sagban fO~ladtuk a MAv csapatat, aki

vel meg nehany eve az elsa osztalyban jatszottunk eles merkaze
seket. Az elsa percektal nagy iramot diktalva szinte fut6szalagon
jottek a hazai helyzetek. A g61 is megszuletett egy mintaszeru
i:amadas kovetkezteben Gabor Viktor reven a 11. percben. Meg
vagy at percig tartott a hazai roham, amikor feiebredtek a ven
degek es kezdtek kiegyenlfteni a jatekot a felida hatraleva resze"
ben. A masodikjatekreszben is inkabb a MAv csapata dominalt,
de he!yzetekig nem igazan jutottak. A merkazes. vege ismet
izgalmassa vall. A 86. percben egy vegigvitt hazai kontratamct
dasb6! MOlnar Tibor volt eredmenyes. Mar a hosszabbftasban
jartunk, amikor egy elarefvelt iabdat elneztek ved6ink, a hazai
kapus Kurilla messzire kij6ve kapuiab61 beleutbtt, amiert jogo
san villam a piros. A megitelt szabadrllgaSt a vendegekjatekosa
a hosszuba tekerte, a kezdesre mar nem is voit ido. Negyed 6ra
j6 jatek is eiegend6 volt a gy6zeiemhez, de sajnos a meccsek 6ta
tart6 gyatra helyzetkihasznalas most is kiserte a hazai csapatot.

Folytat6dott a bajnoksag
6szi szezonja a Gyomaendr6di
FC labdarug6i szamara. A ma
sodosztalyban immar hat het
telt el, lassal:l kezdenek korvo
nalaz6dni az er6viszonyok. Az
eddigiek lattan a tabella els6
feleben van a helye a csapatnak,
annak ellenere, hogy az igazi
nagyagyGk meg ezutim jon·
nek. Az eddigi szereples jonak
mondhat6, azonban a helyzet
kihasznalason annak ellenere
van javitani val6, hogy akadnak
nagy golaranyu gy6zelmek is.
Ebben is kimagaslik az Ujkfgyos
elleni derbi, ahol Kovacs Tamas
harom perc alatt !6tt harom

g6lja - klasszikus mesterharmas - talan soha nem lesz utolerhe
t6 senki szamara a bajnoki szezonban. Nagyszeru teljesitmeny
volt!'!

.2015 09.05. Okany KSK - Gyomaendrodi Fe 4: 1
G.: Gabor v,

Harom hazai merk6zest kovet6en ebben a bajnoksagban
eloszbr latogattak videkre a gyomaenofodi labdarug6k. Az eddi
gi magabiztos jilteknak azonban nyomat sem lehetett felfedezni
iJ merkozesen. Az els6 felid6ben meg sokaig tartani tudtak a ha
zai rohamokat, de az utols6 perc ben egy szbglet ut<'ini fejessel
megls vezetest szereztek az okanyiak. A masodik jiMkresz elejet
IS jobban kezdtek a hazaiak, az elsa negyed6raban ujabb ket g61t
szereztel<. az enervalt vendegekkel szemben, fgy gyorsan el is
dolt a merkazes. Bin a 65. percben sikerult szepfteni GaborViktor
reven, feiallni innen mar nem tudtak a vendegek, a hazaiak pedig
a szepfto g61 utan nem sokkal egy tavoli lovessel vegleg letudtak
a merkozest. Az Okany pontrugasokb61 szerzett talalataira a ven
degek nem tudtak valaszolni, csak vegig rohantak az eredmeny
utan ..A sarreti egyuttes a gyengebb rajtot kovetoen magMa ta
lalt es magabiztosan fektette ket vallra a gyomaendr6dieket, a
szezon els6 gy6zeimet unnepelve ezzel.

2015.09. 12. Gyomaendr6di FC - Battonyai TK 5: 1
G: MolnarT.(2), Timar K., Seb6k M.(2)

Ai. egykor szebb napokat megelt egyuttesek talalkoztak a
masodosztalyban, pedig nem is oly reg meg magasabb osztaiy
ban vivtak egymassal adaz kuzdelmeket. A vendegek tizenegy

feles esemeny, !TIi
OsszeholOtt minkel,
Unncpeini )bttiink
Egyesiile\imket.

Aiapitas ota
Negyed sZiizad telt el,
Teie sok szep, nemes,
Dicserend6 tervve!'

Eselyegyenl6scg
Mindenki szamara,
Rokkantnak, betegnek
Ne iegyen hatranya i

Hany ember munkaja,
Mig e tervb61 tett lett,
Szerezve sokaknak
Bon'lb01 jobb kedvet

Visszaadva remeny"
Mar-m(\r eiveszettet:
$pp ugy dhetnek ok
Ertekcs eletet.

Sol< szep kirandulas,
Vidam egyiittletek,
Tlld,'tsgyara[Jit,'ts
Jelzi e sok evet.

Kbszbnet azoknak,
Kiket itt rna jJje~,

Akar jeien vannak.
Vagy fentrol neznek minket...

Kivanom, legyen ki
Celert tovabb farad,
HogI' az Egyesii!et
J:ljen meg felszazat l

Gyomaendr6d, 2015 Illlhis 2S
Bukvt:< Csillr.
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Tisztelt O/vasa!

TorienelmOnk id6szakai kozOi az 1950-es evek maig tisz
tazel/an t6rtenesei, mind a mal naplg ranyomjak be/yegel a
meghurcolt Gsa/adak e/eMre. E/veszftelt Gsaladtagok, nyo··
morba su/lyesztett e/etek, a klvelettseg erzese je//emzik a
iragikus sorsu csa/adokat. A masodlk vi/agh8.boru utan ki
alaku/t e/nyom6 dlktatura nem k(melte az endr6di /akosokat
sem. BestJg6k figyeJtek az emberek /epeset, a tenni akaro
kat.. pedig e/vllte a "fekete aut6". A rendszer el/ensegenek kl
klaltolt politiza/6 parasztsag te/jesen elveszftette egziszten
ciajat, es sak esetben az elethez val6 jogukat tiportak e/. Az
endr6dl Vaszk6 Gsa/ad ebben az Id6szakban a meghurcol
tatasak kozeppontjaba keru/t. Vaszk6 Mlha/y, Vaszk6 Pal es
Vaszk6 Lajos is az AVH fogsagaba kerult, es tobb-kevesebb
bartonbOntetesse/ sujtottak oketo

Vaszko Tamas Tuleltem a ferrort: efm(J k6nyveben edefj,"'
apja es sajat maga meghureo/asat t8.rja az olvas6k ele. Az
a/abbi rtJszlef az endrodi vonatkozasu esemenyekr6/ fajtJ
koztat:

"Edesapam negy batyja kbzul 1951-ben meg harman el
tek, valamennyien a Bekes megyei Endr6dbn, ahol gazdal
kodtak, kommunista sz6hasznalatban kulaknak min6sultek.
Vaszk6 Mihaly volt a legfiataiabb kbzuluk, 6 mar a maso··
dik vilaghaborut megel6z6en is politizalt, kapesolatba kerult
Bajesy-Zsilinszky Endrevei. 1944-1945-ben, amikor Buda
pest ostroma meg javaban folyt, a Kisgazdapart tiszantuli
kuldbttekEJnt tagja lett a debreeeni Ideiglenes Nemzetgyu
lesnek. Az 1945-bs, majd az 1947-es valasztasokon orszag
gyulesi kepvisei6 volt, a part egyik vezeregyenisege iett. Az
IJgynevezett Nagy Ferene-fele szarnyhoz tartozott a parton
bell1!. Kival6 sz6nok leven, gyakran felsz61alt a parlament
ben, es tbbbszar szemelyesked6 vitaba keveredett a koalf
Gi6s kormanyban tareat birtokl6 kommunista miniszterekkel,

. fgy Raik Laszl6val, s6t Rakosi Matyassal is.
Amikor a kommunistak Ogyes szalamizasi politikaval, az

AVH bevetesevel teljesen "kilugoztak" a parlamentb61 az el
ler1ZE3ket, megkezd6dbtt a parasztsag teljes felszarnolasa,
a kolhozosftas. Mihaly nagybatyamat a falujab61 elhureol
tak, es ravidesen munkaszolgalatoskent Dunakeszin tolta
a talicskat egy epitkezesen. Szerencsere par h6nap multan
tulhaiadta az atvenat eves hadkbtelezetlsegi korhatart, fgy
a renegat Dobi Istvan egykori kisgazda parttars, majd allam
eln6k segftsegevel kiszabadult a rnunkataborb61. Halalaig fi
zikai munkab61 ell. Gyermekei, unokai szinte valamennyien
elmenekultek szul6falujukb61, fbldet. hazat hatrahagyva.

Legtbbbet az 1945-ben mar a hetvenes eveiben jar6
Vaszk6 Pal nevu nagybatyam szenvedett, mivel 6 igen
vagyonos ember, a falu egyik legtbbb faldet birtokl6 - kb.
150 hold· nagygazdaja volt. Az eroszakos teeszesftesnek
ellena/ll, fgy hala.laig alland6an beidezte, megbOntette be
szolgaltatasi kbtelezetlseg eimuiasztasa, ad6tartozas, fold
parlagon hagyasa cimeken a hatalom. Vegul a haza elott is
megallt az a bizonyos fekete aut6, es 6 h6napokra eltOn! a

falub6!. .A esaladja az egykor 100 kg sulyu, magas termetU
embert 40-50 kil6ra lefogyottan iatta viszont, jarni is o.llg tu
dott, egy szot sem beszelt a nyilvanval6an atelt szarnyuse··
gekr61. Az aesaladia is elmenekult a falub61. Mindez az 1950
es 1951 kbzbtti evekben tOrten\. Szabadulasa ulan igen ra
vid id6n belOI meghalt.

Edesapam ilyen csaladi hatterrel, megsejtve az elkbvet
kezend6ket, 1953. junius 5-en, btvenbt eves koraban, ott
hagyla a honvedsegi szolga.latol, megvalt a Kozponti Han
ved K6rhaz Gy6gyszertaranak vezeteset6i, es o.lezredesi
rendfokozattal nyugallomanyba vonult. Remelte, hogy ezzel
elkerulheti a magyar kiralyi hadseregb61 a Nephadseregbe
atvett katonaorvosok sorsat, a minden elozetes nelkul! el
csapa.st es lelart6ztatast. ..

Naiv elkepzeles volt, a lett a harmadik, o.kit a Vaszk6 test
verek kozOI, 1954. aprilis 8-an a balatonszentgy6rgyi vasil!·
allomasr61 az AVH szabalyszeruen elrabolt es beszallitott a
Gyorskoesi utcai bbrtbnbe ... "

B6rtonimadsag

Mindenhat6 Urunk,
Ki sujtasz as felemelsz embert as nepeket,
Ha//gasd meg konyorgeseinket.

Te, klve/ a barton sfda/aln beIDI
6rizetlenu/ es zavarta/anu/ beszelhetOnk.
Hajo/j Ie hazzank, szenvedokh6z as enyhitsd gyOtrelmelnket.

Csordultig a keseru pahar,
Mit b{fneinkert innl adtal.
Uram, vedd el toWnk a keser{f poharat es
vegtelen j6sagoddal bocsasd meg vetkelnket.
Mert gyar/o emberek vagyunk.

Adj kegyelmet, hogy erosek Jegyunk a bunhOdesre,
ha b{fnosnek ta/alsz as erosek az aldozatra.
Ha b{fnte/enek vagyunk.
Sz(Jnjek meg Uram a gy{f16let es
valjek va/6ra a Te Igazsagod igeje, a szeretet.

Teremtonk, Urunk fordftsd a Te j6sagos tekintetedet,
Meltat/anu/ szenvedo hozzatartoz6ink fe/e.
K6nnydsd meg sorsat szeret6 szul6knek.
Testvernek, h{f hitvesnek, aranak es
arlatlanul nelkul6z6 QyermekeinkneJ<.

A Te szereteted tanye melegdse
arvan maradt olthonainkat {}s
ad}, Uram mindnyajunknak mleJ6bbi
Szabadu/asf. Amen.

Vaszk6 Lajos es vele egyUtt sok-sok bebortbnzbtt napon
ta eZl imadkozta a verkorszakban.
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Add Vram, lei ked mely rezdiilesG
hangolhal6sagat,
melyen ilt ill elet
legbanillisC1bb eseml"nyel,
a pia con larmilz6 gycnnekektOl kezdve
a lakomiit keszit6 alyaig,.
az altalad hozott (Ij elel
tiikroz6deseive villictnak

hogy az eget - mint Te
Isten tr6njanak liissclm,
hogya foldc! - mint Te 
laba zsamolyanak tartsam
s az emberi torleneimet - mint Te
az istengyilkos Jermsillemet is-
a nagy Kiraly vdrosimak tudjam (Mt 5,35),

Add szavaidnak es lelleidnek
egesz egyenisegeonek
azt C1 pilmtl,1I1 osszhangjilt,
ami ieny(ig6zte fenyevel
az elfogailisodril kuldolt
- magilSilbb clmenyekre kozismerten
nem fogekony - templomar6ket is Un 7,46).

Imadsag a szepseg szereleleerl
J
ezus, ki tobb szepseget lilttdl es fedeztel fe! il
mezei fliben, mint "Salamon minden pompil·
jaban" (Mt 6,29), add ezt i:l szepsegre szomjas
lelke! es szepseget felfedez6 szemel;

Nemes Nagy Agnes

A li'irgy fo!ott

Mert feny van minden targy folott.
A fak ragyognak, mint a sark-korok.
S jonnek sorban, derengo vegtelen,
fCny-sapkaban 92 elem,
mind homlokan hordozva masat 
hiszem a test feltillnadasill.

blk Zoltim

Tegnap
Erdo!, hegyet, tengert, foly6!,
kek dnket, cseesemo!, ha lattam,
Lelkem esak azt mondogatta:
milyen szep iiZ Istenl

"Milyen szep ilZ Islen!"

Bdon Ciellht

CsillagbeWkben irva latlak
Isten

Uram, oi.yan egyforma minden s201gild
ts oly egyforma minden templomod
S olyan mindegy, hogy a toronyesucsokra
I<ereszte\ tUznek e vagy csiliagol.

Vram, en beken hagylak az imammat,
De Te se kivanj a szivemt6t semmit,

Vagyok kopott k6labla, jaj sok zapor
Mosta ie rolam a Te lorvenyeid,

Remenyik Sandor

Vram, teremtok vagyunk mind a kellen,
Amely igaz, hogy a lelkem Te ildtad,
GlYiln igilz, hogy en fOI'mililak reged
Es nines Uram, en rajlam mas hdtC1lmC1o,

Megis Vram, mig rinp,sz egy fGsziil selymcn,
Amig soleI lesz melyen egy orvcnynek,
Amig csillagbeWkben lJVi:l tiiliak:
Vram, lesz meg taldlkozasom Veled,

Tani!s meg arrn, !logy fonnili keressunk
igazsilgaidnak
es csekkedetelnkkei,
egesl elelullkkel
d SZ\?pst'f] ivrmiljaban tegyiink
tctn(,silp,ot R61ild a vililgbctn,

A szepseg magil az lsten
Bucsu

Rilke

5zcpsc[1e-d egyre szorva oszd,
sza cs szamitils nelhd,
Hallgatsz, De sz61al 0: vagyok,
Ezernyi szinben jon, ragyog
seier mindenki! veglil.

Szepseged sz6rvil
Iniciale

I Elmegy !ilSSill1 d berek, az erda,
I E! a nildds, il lei, i:l nyin,

'

I ;-\ hegy, il v~lgy, il llilPpillrs ilZ I"jiel.
f\ szemem'!illla ep,csz 11i11i1r.

I Elmegyl lii/1111 mep,sclll cgl"szen,
I Megilitom liililn dZ or6k vizen,

, I -,t ,r·lislcn J slepser, milp,il ill Isten,

'l~' i 1
1

, S Iclkeml:cl1 ott Icsz Iliszem, hiszem,

Fekete istvanL.-'=----"-__
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Egy gyomai gazdaember feljegyzesei L

Reggeii imadsag
Mindenhat6 isten, egyedul teneked koszonom, hogy az

elmult ejje! meg nem holtam, hanem e mai napra fel virrad
tam, tartsd meg kerlek ezen a napon is, eletemet es egesz
segemet, tartsd meg es aldd meg az en kedves sZ,uleimet,
hogy azoK nekem eledelt es ruhazatot adhassanal<, En pedig
azokat sem hazugsagaimmal, sem sz6fogadatlansagimmal
meg ne szomoritsam, hanem el6ttok, mint kivalt te el6tted,
mennyei Atyam el6tt, j¢ rnagam viselesevel, egesz eletem
ben kedves lehessek. Amen.

Estveli imadsag
Teneked koszonom edes j61 tev6 Istenem, es Atyam,

hogy a mai napon eletemet es egeszsegemet megtartot
tad. Ha nem jutnak is mind eszembe az en hazugsagim,
sz6fogadatlansagim, es egyeb sok buneim, ameiyeket rna
cselekedtem, ne boesass ezekert en ream ez ejszakaban
betegseget, karvaliast, adj mindnyaj6nknak csendes nyu
godalm<;lt, nogy bekessegben virradhassunk fel a hoinapi
napra. Amen.

Etel elotti imadsag
Mennyei Atyam, aki eledelt adsz minden allatoknal<, ne

nezd, kerunk a mi buneinket, hanem aldd me\} ezeket at:
eledeleket, melyeket a Te j6 voltodb6\ nekunk IS rendeltel,
hogy ezek altai tesWnk taplaltassek, mind testLink, pedig
mind lelkunk a j6 eseleked~tekrealkalmatos lehessen. Ami
Urunk Jezus Krisztus altai Amen.

t:tel utani imadsaa
ATe Atyai irgalmassagodnak koszonhetjuk 6h! mi j61tev6

Istennuk es Atyank, hogy minekunk most is eiedelt rendel
tel, es megelegitettel, taplalj kerunk ezutan is, sorsunkhoz
kepest, es eselekedjed, hogy a bevett eledeleknek erejek
altai egessegesek lehessunk, es Tegedet amig elunk, mind
beszedink, mind i6 eselekedetink, altai dieserhessunk a mi
Urunk Jezus Krisztusert. Amen.

.1emplomba bemenetelkor mondand6 irna
lmhoi Uram! kesz az en szivern a te tiszteietedre, eljot

tern a gyulekezetnek hazaban, hogy a szentekkel es a szent
angyalokkal tegede.t irnadjalak, en Istenem legy segitseggei
nekem biJnosnek..Amen.

Tempiomb61 kijovetelkori ima
Elmegyek Uram a Te hazadb61, de Te boesass ei en

gem bekesseggei, paranesoljad a te szent al)gyalaidnak en
fel611em es semmi veszely engem nem illet. Amen.

Kiralyert val6 imadsag
Mennyei Atyam! esedezem neked, a mi felseges kira

Iyunkert, aldd meg Uram 6t! aTe felkentedet, hosszu elettel,
boldog orszaglassal, segitsd meg 6t, hogy tehessen sok ide
ig mindnyajunknak Mes Atyja. Aldp meg Ur Isten az egesz
Csaszari, Kiralyi Felseges Hazat, Aldd meg minden fels6bb
hatalmassagokat, el6ljar6kat, birakal, oltalmazd hazankat,
nemzetLinket, vi("agoztassad ennek bekesseget, most es
minden id6ben. Amen.

Nevnapi k6szont6

Orulj sietseggel s vesd el banatidat,
Fere te9yed mostan minden fajdalmidat,
S6t inkabb vedd el6 zengo ezimbalmidat,

Zengesd, pengesd s vele rnulattasd magadat.
Mert neved napjara Isten felvirrasztott,
Viragz6 eltedtol" teged meg nem fosztott,
Noha sok ugy s bajban gyakortu farasztott,
De meg is ujitott ha neha farasztott,
Valamennyi csillag vagyon a szep egen,
Annyi eso cseppek vagynak a fellegben,
Mennyi aldasokat mondanak mar regen,
Annyi aldasokkal szeressen az isten.
Egeszseged vagyon amely nagy draga kines,
Mennel a vilagon szebb ajandek egy sines,
Mert penznek, ruhanak beesulete ott nines,
Hoi nehez nyavalya bekotoz mmt bilincs,
E csekely versekben tudod azt kivanom,
f-;1ogy tobb neved napjat erj bizony nem banorn,
En aztat Te Neked szivemb61 kivanom,
Melyert az Ur Istent mindenkoron aldom.
irta Gal Laszl6 Gyornan 1876-ban

Nernely kulonos kozj6knak feljegyzese
A szuiesnek kornyul all6 doigair61 es ezutan kovetl<ezen

d6k tancks adasair61
1sz6r Ha kebeie vagyis eml6i kezdenek megkelni es faj

ni, a feher majva gyokeret fa alaiba f6zd ossze, es azzal
kossed; ha pedig ki akar fakadni. a bodza viragot fa oiajba
meg f6zven k6sd be vele.-

2szor Ha ernl6id bimboi meg kelnek, feher viaszt
olvasszaszvefa olajjal, azzal kennyed.-

3szor Mehe rniatt ha fulladoz, keseru lapuval kassek be
talpait; ha pedig mind egyre, Kingyertyaval 6ra aljat fUstoJ
jek.-
. 4szer Viselos leven, hogy nadraja vagy mehe er6sodjon
es terhe Ie ne szakadjon, hideg vizzel agyekat huvositve es
este lefektekor egy ital vizet igyek.-

5szor A szulesnek ideje kozelitven, gyakorolja a jarast; es
apron tOrt fahajjal higan suit tyuk tojast minden nap ehomra
egyek, vagy ha m6dja van, fa haj vizet igyek.··

6szor Ha igen fogja a szulesnek fajdalmai, feher liliom
vagy fa haj vizet igyek, azonban szijon 6raba vaiami prusz
koltet6t,.·

Iszer Ha az indiai keseru babb61, Szent Ignatz babja
nak is nevezik, taialsz a patikaban vegy bel61e es reszely es
azt vizbe meg iszod, mind a szules mind amasa hamal"ebb
megindul.-

8szor Hogy a szules utan ereje nagyobb legyen, keyes
sMranyos boros levet kanalonl<ent egyek.

9szer Ha a has ragas nagyon erdekli, egy nehany veres
hagymat f6zz meg, arpa lisztet vagy taretlen magot teven
kozibe, flastrom m6dra k6zsd be koldoke taiaL·

10szer Ha a vernek fojasa altai er6tlenedik a beteg, ket
kezen gyul"us ujjait selyem czernaval kassek meg erossen,
ha a vizelet szuntelen er6lteti, f6z meg vizbe a feher .....
azzal kosd be agyekat, 3 het elteltivel zabb61 f6tt ford6 11asz
nos.-

11 szer Ha teje ninesen, a petrezseiyem levelet fozd meg
borba, abb61 igyek, kuls6 kepen pedig azzai kotheti eml6it-

12szer Ha teje meg aluszik vagy meg reked, a fodor
mentat tord meg, azzal kossed, a tejnek b6sege mistt ha
fajdalom kovetkezik. tyuktojjas hajjal tord ossze az ormeny
gyoker levelit, whara kenven es kosd be vele.-

13szor Ha dagadas Wzessedik, vagyis kebeled meg ke
menyedik, fa olajjal keverd ossze a tyuk tojas feherjet, teven
hozza apr6n morzsolt kenyer beiet, ruhara kenven kasd ra.

K6zreadja: es. Szabo istvan
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Timar csahid tahilkoz6ja

Hegediis Bence
Fot6: Timar Livia

A szepseg: szerelei

Angelus Silesius

Hogyan ker(ild a b(int! Ered), ha tuctlii vagyod,
rne~mondjak menten a neman nydo viragok.

A szepseg: szeretet l az Vristen szelid
orcaja is csupan veil' fenyeskedik.
Nines szebb, islen utan, mint a szerelmes lelek:
pihenni (nern esoda:) arnaz ernebbe tel' meg.

Szeptember 12-en bens6seges csahidi (innepre gy(i1tek bsz
sze Hunyan Timar Peter paJ es Timar Franciska leszarmazottai. Ii.
rokonsag sok tagja jolt ossze az orszag minden szegletebol, hogy
taJalkozzanak egymassai es erositsek a csaladi kotelekeket. A tahll
kozo foszervezoje az egyik unoka, ifj. Timar Imre volt, aki lelkesen
vegezte a till{llkoz6 el6keszuleteit.

A program delben szentmisevel kezd6dbtt, melyet Fotisztelen
do Czank Gabor plebanos tartott. Ezt kovetoen a csalad kivonult a
plebania ele, ahol a nemreg lljraallitott 250 eves Vas Krisztus ele egy
emlektablat allitatta!<. A tabla szovege: "Timar csalad Vas Krisztusa,
Keszlilt 1765-ben, Oseik emlekere es az lljraallit6k iranti koszonet
jelekent allftott,\k e tabJat Timar Peter Pal leszarmazottai. Hunya,
2015:' Az avatobeszedet Kutyik Nhityasne Timar Gabriella mondta,
aki szinten unoka. Ezt kovetoen Gabor atya megszenteite az emlek
tablat, igy teljesse vaIt a kep. A szenteles utan a csalad es a meghivott
vendegek kozos ebedet fogyasztottak el a Buzavirag vendeg16ben.

Itt szeretnem meg egyszer megkoszonni a keresztallitasban es
a tablaallitasban reszt vett szemelyek lelkes munkajat, kiilOnosen
is Pinter Balintne Timar Jolannak es ifj. Timar Imrenek. Ezzel egy
olyan emlekhely jott letre, mely mind a Timar csalad, mind Hunya
kozseg szamara nagy jelentosegii. Szent Agoston soraival zarom
gondolataimat: "Forog a vilag, de all a kereszt:'

Maez Istvan

I(iilltva kony6rgok Vram,
szeressem, amit Idlok,
es lassam a ldlhato szepseget,
hogy lathassam,
erzekeljem
a Te Jilthatatlan" valosagodat.
mely maga a Szep.

Lassam a lathat6 szepseget

Uram,
olvasom es lljra olvasom
Janos apostol altaI [rot! (izeneted:
"aki ugyanis nem szereti testveret,
akitldt,
Istent, akit nern la!,
hogyan szerethetnW

Vajon, aki nem Iatja,
nem gyonyorkodik abban a szepsegben,
mely korUloleli,
nern teli oromet az allando kiallitaskent eleje tart
termeszeti szepsegben
- hajnai pirkadataban, esocseppek gyemiintcsi!1ogasaoan,
naplemente verbiboraban, holdtolte eztist arnyalataiban,
gyermekmosolyban, venember derGs szemfenyeben -
az vajon erzekeli aTe szepsegedeP
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A 20'j 'I -ben indult "arab tavasz" esemenyeinek kovetkezte
ben az arab vi lagban maig tarto fegyveres konfliktusok sorozata
robbant ki. Tbbbek kozatt ennek koszonhet6 a magat Iszlam AI
lamnak nevez6 terrorszervezet ternyerese, ameiy mara jeient6s
terOieteket ellen6riz Sziriaban, irakban es Libiaban. A terroristak
nyomaban jaro brutalitas es kegyetlenkedes vilagszerte elbor
zasztja ilZ embereket.

Az evek ota tarto harcok miatt sosem latott menekultaradat
indult Europa fele, szamuk pedig egyre navekszik. Mint az Eu
ropai Unio kuls6 hatiHara, Magyarorszagra is oriasi nyomas ne
hezedik. Szeptember vegere elerWk azt a pontot, hogy a szerb
magyar hataron kerites all, a menekultekre vonatkoz6 torvenyek
szigorodtak.

Eur6pa nem tud mit kezdeni a migransokkal. Az europai koz··
velemenyben ervek es elienervek ropkodnek afel61, hogy be
fogadjuk, avagy ne fogadjuk be oketo Nehezfti az allasfoglalast,
!logy kozijlUk sokan val6ban menekijltek, de tobbseguk megel
hetesi bevandorl6. Egy, az eletet menekfteni akaro OIdozott nem
hasznal GPS-t, es nem markas ruhakban, karoraban erkezik. A
raszoruio embert segiteni keil es meg kell adni szamara a szuk'
sege::: ti'lmogatast, de ki a raszoru16? Vaiamit tenni kell, de az iI
!etekesek tetlenKednek. A menekultvalsag kovetkezteben egyre
nbvekvb kuituralis feszuitseg van kialakuloban, mely feszultseg
kJvetkezmenyeit el6re nern lehet megjosolni.

Erdemes elgondolkodni Henri Boulad jezsuita szerzetes sza
'ain'

J6fo,man esak az isz/am nem kepes oz il1legraei6ro. "Ki is mond
':lk nen, akarunk integra/6dni, honern mi (ogunk titeket integra/ni';
,;s ennel< a tervnek a megva/6sftasahoz az e/s6 /epes a bevandor
(:J, a mosodik a 9yerrneksztJIes, .. nehany even belUl a demografiai
29yP.nsuly megbillen. A lJarmadik /eDeS ve/emenye szerint a megte
res, men' mikozben a Nyugot elvesztette val/asa gyokeret es moralis
rartasai~ az iszlcim - f6/eg a fiataiok szemeben - igazodasi pontta
v6/t.'

Aszerzetes hangoztatto: Europa, 0 Nyugat mar nem szabad sem
politikOilag, sem erkolcsi/eg, Szerinte Eur6panak vissza kell nyernie
"rkales/seget es hitet, ame/yet a masodik vi/aghdboni utan e/vesz
tett. /-Ienr! 80ufad azt mondta: "A nyitottsag, a to/erancia, az emberi
10901< neveben efadjuk a hazainkat, eiadjuk az orszagunkat, elad
Juk 0 kulturankat es e/adiuk az identitasunkat. Sokan figyeimeztetik
Europdt, ae nem akarja megha/lani, es amikor majd megerti, kesa
lev" - ve/ekedett. Megjegyezte: "Europa tovarosaban'; BriJssze/ben
<) Jeggyakoribb nev, ame/yet a gyerekeknek adnak, a Mohamed,
fS (.1 varos lak6inak 40 szazah~ka muzu/man."(Forrcis: Mtp:llwww.
hirado. hu120 75/05/2 9/br-henri- bou lad-a-nyuga t-elvesztette
moralis-fQrtasatlj

i<ertesz Imre Nobel-dfjas fro pedig ezi' frta:"Arr6/ vo/na szo, aho
9yan 0 muzulmanok e/araszljak, 5 maid bir1'okukba veszik~ ma
gyar6n eiOl!sztfijdk Eur6pat ahogyan Europa mindezl' kezeii, az
,jngyi1koslibera/izmusso/ es az os1'oba demokrociava/; demokraciat
2S szavozClSljogOr. a csimpanzoknak. Mindig ez a vege: a civiliza
cio eleTl ozt Q tUitenyesztett a/lapotot, amikor tobbe mar nemesak
hogv keptelen r6.. de mar nem is akwia megvedeni mogat; amikor,
l6.rszoiag ertelmefien modon, 0 soi6.t e/lensegeit imadia. Raadasui
mindez nem rnondhat6 el nyilvanosan. Mh~rt nem? A kerdes nem
nyugtalanitana, ha id6kozben nem volt vo/na be/a/em »koze/eti
ember,"

(Forras: http://mandiner.hu/cikk/20150907_kerteszjmre_
~uropa_ongyilkos_I;beralizrnusarol)

Nem kivanunK senkit megriasztani, de itt nagy a baj. Es egyre
gyakrabban hangzik fei a kerdes: Mi lesz veled, Europa?

HegedOs Bence

2015. okt6ber

Idosek Vlhignapjara ...

Oszi szelb61, fagyos telb6\
a kor vaszon takar6jat varrja.
Reg mlllt id6k, deriis ny<lrak
emleket fedi, s betakarja ...
Evek mtllnak lankadatlan,
nem fog rajtlll1k se' ida, se' kor.
Kcsabb tal an, 111:11' halovany
az elmeny, mit belepett a par.
Flltnak sz,igllldva az evek,
szeretilnk, feledilnk, temet(ink ...
Egyszer ifjak tan' hasznat veszik
mit az eletiinkben ertlik tettilnk,
s ezen elWn6dhetilnk...
Az evek elszalltak felettilnk,
korosodtllnk, megoregedtilnk.
E16bb-utobb mindenki e soma jut,
a kegyetlen id6 eltilnk mllhlSanak
rendre allit sok-sok tantlt .. ,
Bar am(g Slit rank a dnlga nap
tapasztalatainkat boicsen atadhatjuk
az lltanllnk jov6 fiataloknak ...

Vecses, 2014. okr6ber I.

Osz van mar",

Gorgeti a szel a f<lleveJet,
Mit a filgefa ma Jevetett.
Te~nap ?leg s~epen pomp,aZO!::
mara mar a szelben "l.ornazott .

A diMa is csendben boiogat,
lerazza magar61 a di6kat.
Hullatja leveleit vaduL
a szel tombo!, majd (situ!. ..

Nezelodom kinD. a kertben,
eltun6doill a nagy csendben.
Az orokz6Idek b610gatnal<,
egylitt erz6en hivogatnak.

Itt az 0sl:, szineivd csalogat,
hiiv\)s lett, azert a szel Ui:6gat.,.
a meztelen fall. faznak. rnegt~\gynak,

hullott leveleikkel betakargatnak...
Vecses, 2010. okt6bef 24,

Osz van.

Elrevedek cz oszl tajra,
vi~szagondolok a 111,elcg nyana,
Nezem, ahogy hullo falcvelek
a szelben forognak, peregnek. ,

Teton varj\1 szidl egy agra,
ejfekete sZ:lrnya kitarva,
csorcbcn diot szorongat,
koroz, a masik vijjogva fiogal .. ,

Visszavonhatatlanul ion a teL
a sok koltozo madar'Mr~. kel:
Szallnak a. magasban messzire,
melegebb eghajJatra, ce/ire...

Hideg a szel, zugva sLivit,
beleborzongok, ahogy visit.
Gyonyorkodom a felh6ben,
sdalgatok az erdoben ...

.A 10111bkoromik lehulhak,
a zold szinek elmUltaK.,
Az erd6 akkor is szep,
mint egy festmeny, oiyan e kep. ,.
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Mesek, versel<...

Vizek ...

Oszelo volt, a nyari szarazsag utan elkezdodtek az e50
zesek,

I Minden reggel koran nagy setat teszek a patak part-
jan, jolesik a jo levego es a esend, setalni, gondolkodni az
elet dolgain",

Eso utan nagyon paras, de tiszta volt a levego, Igy hat
lassan bandukoltam,.,

Az uteakon nagy toesakban alit a VIZ, kiertem a kis
patak partjara, ott lattam egy vlzelvezet6 kis melyedest,
majd tbbbet is, amivel az esovizet a patakba tereltek az
ott lak6k., ,

Egyszer esak ana lettem figyeimes, hogy halkan beszel
get valoki.

A nagy hajnall esendben fUlelnl kezdtem es a kbvetke-
z6 parbeszedet hallottam: '

- De j6, hogy bejutottunk a patakba, tolOnk felduzzad
a kispatak vize, es sebes folyasa meg ink6bb gyorsabb
lesz...

- Kbszbnom Nektek - szolalt meg a patak -, mar na
gyon regen ahltoztam eso utan, es j6, hogy az emberek
felismertek, hogy a sok eso okozta vlzhozamot beletereljek
a medrembe".

- Igen, mi is brOIOnk, hogy testverekkEmt folydogalunk
egyOtt tovabb",

A patak folytatta:
- TI ismeritek a nagy tavakat, foly6kat, tengereket?
- Nem, nem ismerjOk - mondrak a kis vlzereeskekk6rus-

ban",
- Elmeselem Nektek - kezdte boles hangon a patak,

Az ugy van, hogy a vizek csordogalnak, folynak, bennOk
elolenyek, vlzi nbvenyek keletkeznek es az esozesek miatt
felduzzadnak, Csodalatos hely az az embereknek, akik az
eleimezesOkhoz hal6sznak, horgasznak bennOk,

Itt elhallggtott, merengett, majd sovaran meselt to
vabb, hogy 0 mennyire szeretne nagy folyo, vagy tenger
lennI. Legal6bb egyszer megnezni kozelebbrol. hogy rnl
Iyen is lehet az - mondta 6br6ndozva.

A kis vizek, amik meg csak most egyesOltek a patakkal
csod61kozva hallgatt6k bbles gondolatalt. salOn elmel
kedtek, hogy hogyan volna lehetseges a pataknak a kl
v6ns6g6t teljeslteni, ,,

Majd hirtelen megkerdeztek: ,
- Honnan tudsz Te Ilyen sokat azokrol a nagy folyokrol,

tengerekrol?
- H6t tudj6tok - mondta a kispatak - a koesagok, g6

ly6k szoktak r61uk sokat meselni, mikor visszajbnnek, ,,
Egyszer esak hirteien lesz611t a vlzre egy g6lya, majd

egy maslk es arrol beszeltek, hogy lassan el kell indulniuk
delre, melegebb eghajlatra, mert nalunk hamarosan jbn
a zarg hideg tel.

- Ok a kbltbz6 madarak - mondta magyarazolag a pa
tak a kis erecskeknek,

- Tudjatok minden osszel csapatokba verodve elkoltbz
nek delre, es mikor tavaszodik, visszajbnnek,ilyenek a fecs
keh., goly6k, vadlibak es meg sorolhatnam."

Tatott szajjal hallgattak a kis vlzereeskek, akik m6r egy
gye valtak szinte a patak vizevel.

Hallgattak a madarak csaesog6s6t, es a patak Is kbz
beszolt:

- Ej, ha egyszer veletek mehetnek, de j6 is lenne, meg
latnam azokat a esod6kat, amikrol meselnl szoktatok...

- Miert is ne? - kerdezte az egyik golya, Tal61juk ki, ho
gyan vihetnenk magunkkal Teged is,

- Hogyan, hogyan? - azt hiszem sehogyan", egy patak
nem tud a medreb61 kiszallni, mint TI. kiknek sz6rnyai van-
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nak, egy patak csak akkor tUnlk el, ha klsz6rad, de erre
meggondolni sem merek,.,

- Tudj6tok mit? - kerdezte az egyik fecske, Mi lenne, ha
egy tbmlobe vennenk a vizedbol, azt a csorOnkben felvalt
va vinnenk egeszen messze delre, ahov6 tartunk, majd ott
megmutatn6nk mindent neki, es tavasszal visszahozn6nk,
hogy elmeselje Neked, amit latott tapasztalt."

- Lehetseges volna? - kerdezte izgatottan a kispatak,
Lesz611t egy pelikan es a esore alatt leva nagy leber

nyegszeru tart61y6ra mutatott:
- Mit sz61n61 hozz6 kispatak, ha en vinnek a vizedboi a

nagy utra, es megmutatnek nekl mlndent, hogy ha vissza
hozom, elmeselje Neked, milyenek a nagy vizek?

Azzal megtoltbtte a csore alatti tart6iy6t. es nagyokat
kortyolt. a patak vize m6ris leesuslOtt a gig6j6n,.,

A tbbbi kbltbzo mad6r nagy kaeag6sban tbrt ki. sZinte
egyszerre mondtak:

-Iszik, mint a gbdeny, ra igazan nem lehet blzni a pal'ak
vizet. mert nem, hogy vil6got nem latna, hanem azannal
meginn6", ez nem jo megold6s - mondtak korusban.

" Persze, minden megoldhat6, esak akarat kerdese 
v6iaszolta komolyan es magabiztosan a golya,

- Egy tomlo, amibenaz Em vlzem van, utazna sok-sok
sz6z, vagy ak6r ezer kilometert a ti esorbtbkben es vissza
hoznatok, majd beleengednetek ismet a vizembe, 0 ke
veredne az itt maradott vlzreszeeskeimmel es meselne",
Hu, de j6 volna - ielkendezett a kispatak, majd halkan
meg~erdezte:

- Es megtennetek ezt nekem? - nagy aldozatvallal6s
volna tOletek, hiszen nehez, f6rads6gos a repOles olyan
messzire, es akkor meg engem is cipelnetek?

- A bar6ts6g mlndenre kepesse teszi a baratokat. akkor
mi miert- ne,seglterienkvalora v61tani az 6lmodat, hiszen
bar6tol< vagYLJnk, vagy nern? '

- MegtesszOk, volt a hat6rozott v6lasz, megtan6cskoz..
t6k (] reszleteketesa tomlot j61 bezart6k, pr6barepOlese
ket is vegeztek, korbztek a patak felett, hogy megtal61j6k
a legjobb megold6st,

Egyszer esak hirtelen huvbsre fordult az ido, es a tan6cs
kozasnak vege leiLa madarak elindultak delre, Felvaltva
vittek csorOkben a kispatak vizet, hogy vil6got lasson, s ha
majd itthon kitavaslOdik, visszahozz6k, hogy meselhessen
a pataknak a sok elmenyrol, omit 6telt az utaz6s kbzben,

Kitavaszodott, rOgyeztek a f6k; bokrok, vlr6glOtt a ret,
a kispatak boldogan esbrgedezett a medreben, es m6r
nagyon v6rta a madarakat. Amikor rnegpiliantotta a
fecskeket. vadlibakat, golyakat, szep nagy kbrbket Irtak
Ie a levegoben, Ott kbroztek a patak felett, elsokent ot
akart6k Odvozblni. A patak nagyon izgatott lett, alig v6rta,
hogy hlrt kapjon a tomloben elvitt- kis reszecskejer61. hogy
sikerOlt-e a nagy kalandja, mit fogmeselni az utaz6srol" ,

Egy golya lesz611t a patak partjara es esoreben ott volt
a tbmlo,

,- Udvozbllek klspatak bar6tom, h6t megjartuk a nagy
vllagot. visszahoztarn a tbmloben a vizedet, 0 azt6n any
n~it fog neked meselnl, hogy esak gyozzed hallgatni. Cso
dalatas kalandokban volt reszOnk, aprankent megtudod,
mllyen lenne, ha itt hagyn6d a medredej' es egyesOlnel
valamelyik nagy folyova!." No, isten aldjon, en megyek,
mert var a csaladom, te is orvendezzel a tbmloben leva
vizeeskednek, beszelgesseteK kedvetekre, "

Azzal letette a tbmlot. cs6revel kibontotta es belebn
tbtte a kispatakba a vil6got iatott vizet,

Kispatak mindent tudn! szereteit vOlno, hosszas napo
~Ig, tarto elmenybeszomoio kbvetkezett, mig vegOI ugy
ertekelte, hogy jobb neki itt folydog61ni bn6116 kispatak
kent, mert sok nehezsegrol es serelemr611s besz6molt az 6
vlzreszecskeje,

Nagyot sohajtott es azt mondta:
- Mindenki eljen ott.. ahov6 szOletett, ez a legjobb, omit

tehetOnk, s boldog vagyok, hogy ennyi baratorr: ven,
igyatok kedveseim kedvetekre a vizembol" ,- monc.ita,
eiegedett es boldog volt",

\/ecses, 2015, szeptember 10,
Benke Morio
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Zellerkremleves

A megtisztrtott, feldarabolt zellert er61evesben pUhara paroljuk. A lebe vajat es
sot teszQnk. A megf6tt zellert peppe t6rjQk (kezzel vagy geppel) es visszatesszuk
a lebe. Lisztes tejf611el behabarjuk, izes szerint cukorral edesltjQk. Pirrtott zsem
lekockaval talaljuk.

Seidl Ambrus

FENVO FORESzARU
deszkak, aSB lapok, lecek, kerfteslecek, pal16k,

szeg61ecek, gerendak, lamberia

rOZIFA
bukk, tolgy, akac, akacfaoszlop

KAPUFA BT. Gyomaendr6d, II. ker. 467.
06170 513-95-14

A kondorosi uton, a vasarter utan

Hdzhozjon a fodrdsz!

Szeretettel varom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes kbru n6i-, ferti es

gyermek-fodraszatomban.

Igeny szerint hdzhoz is megyek! Hetvegeken is!

Ldtk6czkine Erdos Magdo/na

GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

Ezaz

On

hirdetesenek

ahe/yel'

METAL STOP
KEREKPARES

SZERELVENY DZLET
Kerekpar forgalmazo markabolt es szervlz

.' Tornado elektromos kerekparok,
. - gazkeszUlekek, kazanok, radiatorok,

h~8::;:::~~;tnl:."~'''61'';k,ffio<'g'p,k, •
haztartasi kisgepek, sz6rakoztato elektronika,. ..
szegek, csavarok, zarak, lakatok, .
fUrdokadak, mosdok, csaptelepek, mosogatok . _
JUliustol kedvezo aron ZARTSZELVENYEK, •
TERHAL6K, Es6cSATORNAK is kaphat6k! .. ...

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

Minden feliileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasallak teljes kodi
felujitasat, elkepzeh~seiszerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a leheto
legjobb minoseg elerese a legmegfizethetobb aron!

A felmeresiink, ami az inisos arajanlatot
is tartalmazza, telj esen ingyenes.

PROFILJAINK:

festes, mazohis, tapetazas
- homlokzatszigeteles, h6szigete16 rendszerek
· gipszkarton falak, almennyezetek, el6tetfalak, boltivek
· rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok
- laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
- flird6k, konyhak burkohisa, k6mtives munkak
- tet6terek beepitese, szigetelese
- nyllaszar6k, ajt6k, ablakok csereje
· bontas, sitt elszallitas
- vizes falak szigetelese
· hazak kUIs6 homlokzatanak sZigetelese, szinezese
- hidegburkolas (csempe, jar6lap, marvany, gran it lerakasa,
- ili. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, lin6leum, szalagparketta, lamimilt

parketta, .
- pad16sz6nyeg, dekorpaneI rakasa es fektetese)
- allvanyozas, allvanyok berbeadasa (guruI6s, homlokzati)

LATKOCZKI LAsZLO. Telefon: 06170/381-4227
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AKIK AZ OROKKEVALOsAC1BA KOLTOZTEK

Az endrodi es a hunyai templomban,
a katolikus szertartas szerint eltemetett
halottakrol 40 evre visszamenoleg; nev
szerint megemlekezlink hahilozasi evfor
dul6juk napjan.

Szep es Lidvos lenne, ha a gyaszo16
csalad, egy even bellil havonta, egy even
tul evente szentmiset ajanlana fel elhunyt
szeretteikert.

csaladtagok, rokonok es ismerosok. Isten
adjon neki orok nYllgodalmat.

TfMAR ESZTER volt hunyai lal<os, aki
a gyomaendrodi Mirh6ho1ti otthonban elt,
82 eves koraban. szeptember 2-o1n hazatert
a Mennyei Atyahoz. Gyaszoljak a csaladta··
gok, rokonok es ismerosbk. Isten orkodjon
pihenese feletl.

VEHA VINCE gyomaendrodi lakos,
98 eves koraban, augusztus 28-an hazatert
a Mennyei Atyahoz. Gyaswljak a csahid
tagok, rokonok es ismerosok. Pihenese le
gyen csendes, emleke aldott.

Bekesseg hal6 poraikon,
fogadja be 6ket az Or
az 6.orszagaba.
Az Or6k Vilagossag
ragyogjon felettlik!

PAPP SANDOR
gyomaendrodi lakos, 92
eves kor{lban, szeptem
ber 17-en tavozott az
orok hazaba. Gyaszoljak
a csaladtagok, rokonok

Fogadja be lelket az orokes ismerosok.
boldogsag.

TAKAcs JOZSEF gyomaendrodi la
kos, 93 eves koraban, augusztus 26-an ta
vozott az orokke valosagba. Gyaszoljo1k a

KovAcs LAsZLO SANDOR
gyomaendrodi lakos, 64 eves koniban.
szeptember 9-en tavowtt szerettei korebOl.
Gyhzoljak a csaIadtagok, rokonok es is

merosok. Isten orkodjon
pihenese feletl.

Hiradasunkban csak azokrol emlekeziink
meg, akiknek kozIesehez a hozzatartoz6k hozza
jarultak!

GOMBKGT6 BELA gyomaendrodi
lakos, 61 eves koraban. szeptember 8-an
hazatert a mennyei Atyahoz. Gyo1szoljo1k a
csahidtagok. rokonok es ismerosok. Pihe
nese legyen csendes. emleke aldott!
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Fulop Eniko, Nagy Noemi, T6th Zoltan
. 7.osztcily

vegen lelepJeztek, hogy a sator egy elkulonitett reszeben" hackerek"
kerestek ki az adott szemelyrol az interneten keresztul minden ada
tot, es sllgtak a magusnak. Az emberek es mi is megdobbentiink,
hogy mennyire lehet benntinket manipulalni, es mennyire hiszeke
nyek vagyunk a 21. sz{\zadban. Az 5. helyszfn a sajt6 volt, ahol egy
program segftsegevel megszerkesztettuk sajat ujsagunkat.

Izgalmas, kuI6nleges elmenyckkel lettunk gazdagabbak. Ko
szonjlik a Kis Balint Alta[anos 1skola tamlrainak a szervezest, igaz
gata neninek pedig, hogy elengedett benniinket a nem mindennapi
tanulmanyi kirandulasra.

BUDAPESTEN KIR.ANDULTUNK

2015. szeptember IS-en Budapestre kinlndult a Gyomaendr6di
Kis Balint Altalanos Iskolab61 harom hetedik osztalyb6l 50 gyer
mek. A Blivosvolgy Mediaertes es Oktat6 Kozpontba mentLink.
Reggel6 orakor indultllnk el, mindenki orommel szallt ki a bllszb61,
amikor megpillantottuk a mediacentrllm szep es modern epiiletet.
Elkezdodtek a kiscsoportos foglalkozasok. Minden csoport kapott
egy animatort, akik a munkcit segftettek, beavattak minket a media
rejtelmeibe. ElOszor a radi6zast pr6balhattllk ki. Elkeszfthettuk sa
j<it radiomusorunkat, keszftettlink m(isortCtkrot es szereposztast is.
Voltak m(isorvezetok, hfrad6sok, sztarvendegek, rekhlmosok, sot
radi6 hangja es jatekos is. Egy 10 perces szunet utan elkezdodott a
2. foglalkozas: Greenbox hatterrel dolgoztunk, ahol hfrad6t keszi
tettunk. Azzal szembesultunk, hogy amit a keperny6n latunk, az
nem ugy van a valosagban. Szerkeszthettunk Hiradot es Idoj{lras je
lentest is. EZlItan ebedsziinet kovetkezett, majd elindultllnk a 3. stl\
di6ba, ahol aut6s tilmet forgattunk. A helyszinre egy kis Polski volt
beteve, es mogotte egy hatalmas TV volt. VaIaszthattunk a sztorik
kozul, es eljatszhattllk a tortenetet a sajat magunk altaI kitalalt szo
veggel illusztnllva. Nagyon jol sikerliltek a tilmek. A 4. helyszinen
nyomoztllnk. Kaptunk okos telefonokat, es rajta SMS-eket, E-mail
eket es fot6kat. At kellett nezni az egesz telefont, es a kerdesekre
vaiaszolni. Az eredmeny megdobbento volt. Amikor osszeolvastak
a csapatok a megoldasokat, mindent megtudtunk a kepzeletbeli
szemelyrt'il. Ezutan mutattak egy olY<ln videot, amiben egy ember
magusnak nevezte magat, es az utcar61 jar6keloket hfvott be a sat
n\ba. esak a nevtiket kerdezte, es megmondott r6luk mindent. A

Jutalom
Mi, a gyomai Jezus Szfve Szive Katolikus Templom es az

endrodi Szt. Imre Katolikus Templom ministransai feln6ttekkel
egyutt kirandultunk Budapestre.

Ezzel a kirandulassal koszontek meg a hivek, hogy"szolga
iunk" az oltarnal, jelenletunkkel szebbe tesszuk a szentmiseket,
segitlink Gabor atyanak.

AugusztU5 27-en reggel vonattal erkeztLink a f6varosba.
EIs6 utunk a BUdavari NagyboldogasszonyTemplomba 1Matyas
Temploml vezetett.

Megcsodaltuk. a gyonyoruen restauralt templombels6t,
imadkoztunk,

MegneztLik a fels6 szinteken lev6 egyhazi muzeumot. A bat
rabbak a toronyt vettek celba. A Halaszbastya oszlopai kozott
f6varosunk nevezetessegeit fedeztuk fel.

Kovetkez6 utunk a Bazilika, ahol eppen gyaszszertartas volt.
labujjhegyen jartunk korbe. Kulon szentelyben van Szt. Istvan
kiraly~nk epen maradt jobb keze, amelyet ezustb61 es csiszolt
uvegb61 keszult ereklyetart6ban helyeztek el. Intelmeire emle
kezve, halank jeleul imadkoztunk erte, valamint csaladunkert,
orSZilgunkert, magunkert.

A kismetr6val kijutottunk a Hosok terere, azaz a Millenniumi
Emlekmuhoz la Honfoglalas 1000. evfordul6jara epftette a halas
ut6kor a kismetr6val egyutt/. Gabriel arkangyal magasra epitett,

kimagasl6 alakja "fogadott" bennunket, talapzatan Arpad feje
delemmel es a honfoglal6 het vezerrel. Hata mogott ket oszlop
csarnok, 14 magyar kiraly, allamferfi szobraval.

Innen iitsetaltunk az Allatkertbe es a Holnemvolt Parkba. Sok
allatot megneztLink, egy nap is keyes lett volna az egesz beja
rasahoz. A Holnemvolt Parkban a muemlekjatekokat liithattuk.

Este erkeztLink haza elfaradva, de tele elmenyekkel. Koszon
juk szervez6inknek, kiser6inknek ezt az utat. Remelem, raszolga
lunk, hogy a jov6ben is egyutt elutazhassunk!

Arninistransok neveben: Meszaros Gabor



2015.okt6ber VAitOSO tt I(

Hirek a R6zsahegyi Isko abol
19

Minositett ret rencia intezmeny lettiink!

20ll-ben egy TAMOP palyazaton nyertlink 6 milli6 forintot
arra, hogy felkeszliljlink a minasitesre. Bar nem volt koteleza,
mi vallaltuk a megmerettetest, amelynek soran egy minasita bi
zottsag Mvilagitotta az intezmenyt, megvizsgalta, hogy megfele
liink-e a palyazati kiirasban megadott felteteleknek. A napokban
kaptuk az ertesitest, hogy a vizsgan sikeresen atmentlink, mina
sitett referencia intezmeny lettiink.

"A referencia intezmeny egyedi, mas intezmenyek szam,lra
is peJdaertek{i, m{ikodeseben koherens, befogado, gyermekkoz
pontil, szervezeti innovaci6val rendelkeza es ezt szolgaltatasai
ban publikalni, valamint Madni kepes kozoktatasi intezmeny. A
referencia-intezmenyek a kozoktatas fejlesztesenek minasitett
bazisai lesznek:'( Palyazati kiinis.)

lAIN

Meglcezdtiik a tanevet

Iskolankban augusztus 3l-en volt a tanevnyit6 linnepseg,
ahol Farkas Zoltanne igazgatona elmondta, hogy az iskolaban
rendben megtortentek a ny,iri fellljitasi, karbantartasi munkak,
az iskola keszen all a tanev inditasara. Az iden 3 telephelyen, 17
tanulocsoportban, osszesen 390 gyermek tanul, 42 pedagogus
iranyitasaval.

Az elsa heten 3 napig rahangolodtunk a tanulasra a TAN
TAN projekt segitsegevel, amelynek legfObb celja a tanuhisi ke
pessegek fejlesztese.

Penteken, az 6SZI TORAN a kicsik kirandultak, a nagyok
akadaIyversenyre indultak, ahol felfedeztek a csodaszep tenne
szetet, ami koriilvesz benniinket.lo lenne, ha a tanev tobbi nap
jan is lenne lehetasegiink hasonl6 programokon reszt venni.

A TAMoP-4.1.2.B.2-l3/l-20l3-0008 sz. Mentor(h)510 2.0
Program ker lein bellil megrend zesre keriilt szakmai nap tema
ja a 1<..i melt figyelmet igenyl6 tanulok ellatasa volt. A rendezveny
elaad6i a sajMos nevelesi igenyii tanulok eredmenyes oktatasaban
l1ytijtotlak segitseget az erdeldod6 pedag6gusoknak.

Oszi turtln jdrtullk
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Gyomaendr6d, F6 ut IS.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

AGI\()J
4" "~lJ.AJZ

••5 i i nlalai •

• Kandallok, szeneskalyhak, kulyhocsovek
• Zomoncozoll Uslok, USlhozak, szeheskon

~.ak-begyuiI6 kockok
• Oszi virughogymak: lulipon, crows, sIb.
• ~uonyog hord6k -savanyilo edenyek -

,-- -----, uveg ballonok
• MUlragyak, viraglupok, virogfoldek
• Asok, lapalok, keziszerszamok, lalicskak
• MunKllfuhak, vediicipiik, gumicsizmok,

vediikeszlyuK
• Szegek, csavarok kerflesdr610k
• Feslekaruk, hfgflok, ecselek, fesliihengerek
• Zsakos csemperagoszlok, glelleliik,

vakoloanyagok
• KUlya, macskaeledelek, kiegeszfliik
• Sziinyegek, osszekoliik, fUrdiiszoboszii

nyegek, viaszosvasznak
• Alu lelrak, ruhaszarflok, vosal66l1vonyok, sIb.

VarOI VQsarloimal1
FARKAS MATE

Azetterem nyltva
11-21 oraig.

Egesz evben vcirjuk ked
ves vendegeinket klimatizalt.
termalvizes szobciinkban.

Vallaljuk barati, Uzleti, csa
ladi rendezvenyek lebonyo
Iftascit klimatizalt ettermunk
ben 70 f6ig.

,
PPSZ~1(

Panzi6 es r.Etterem
5500 Gyomaendrod, Szabadsclg ter 6.

Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240
E-mail: fu.szekpanzio@mail.g1Q1Lonet.hu

b1t~..w...ks_z~.hu

Barati, csaladl uzleti ren
dezveny lebonyolitascit vallal

b=-==:i!!!!=!~!!=............"""",,,!!!!o..o":"::=--....l>.cJ juk a teljesen klimatizalt Hidf6
etteremben 160 f6ig.

VAROSOtlK, Gyomaendr6d * Megjelenik havonta * Kiadja az Endr6di Szent Imre Egyhazkozsegert KozhasZllu Alapitvany 5502 Gyomaendr6d, Fo ut I.
Tel., Fax: (66) 283-940 * Felel6s: Szabo Zoltanne * F6szerkeszt6: Hegedus Bence * Szerkeszt6seg cime: 5555 Hunya, Kossuth u. I. Tel. (0630) 4798-311

varosunk@gmail.com * Alapitok: tVaszko Andras, tCsaszar Ferenc. Ivanyi Laszlo * Szerkeszt6k: Cs. Szabo Istvan,
Czank Gabor, Gellai Jozsef, Fulop Zoltan, Hunya Jolan, Polanyi Eva, Seidl Ambrus, Soczo Geza, Dr. Szonda Istvan, Dr. Varju Laszlo, Varfi Andras *

Muszaki szerkeszt6: Ivanyi Laszlo * Lapzarta minden honap 20. napjan * Megjelenik minden honap elsa hetvegejcn, Interneten a honap 15. napjan *
* MOVELODESI ES KOZOKTATAsI MINISZTERIUM: Nytsz.: B/PHF11495/BE/1995. * HU ISSN 1586-3689 * kesziilt: (70) 566-39-88 *

http://www.varosunlmisag.hu * E-mail: varosunk@gmail.com szerkesztose~@varosunkujsa~.IlU



Vitez Vary J6zsef Gyomaendrod uj
, diszpolgara

Hegediis Roland Hunya uj polgar
mestere

Az 1956-os forradalmat kovetO megtorhis
, Endrodon

Gyomaendrodi Kr6nika- Civil sarok:
Dr. FrankO Kal'Oly
Kallai 90 - Szoboravatassal kezdodott a
Kallai Ferenc emIekev

Halottak napja van. Az elso,
Mi6ta dongve hullott Rd a hant.
A Sir toveben egy-egy fenybogdr
Csillog. Kiilonben sotet a hatar,
Shosszu az ej alant.

Szivek, tilos a nagy vilagitas,
Svirag sines annyi mar,
Elpazaroltuk regi unnepen;
Egy-egy szalat visz nemdn, konnyesen,
Ki ma este a temetobe'jar.

Hiaba, virag sinesen annyi mar,
De egy-egy szalat letenni szabad,
Shallatni tompan, fojtottan szavunk,
Es aztdn: kezet fogni halkan, loppal,
Egyik halott a masik halottal:

6, hisz' mi itt mind halottak vagyunk,
6, a halal,
Mi ismerjUk esak, pici gyerekek.
Utunkba all,
s konnyes, pityergo szajunk megremeg.
6, a halal.

Aro: 220 Ft

Ajatsz6tarsunk es trefdl veli.ink.
Rohanva szall -
6 a fog6 - es jaj, jaj, jaj nekunk,
tep6zza gallerunk, ijedve forgunk,
es kacagas kozt beWri az orrunk.

Kutakba latjuk, mely vizek felett,
sotet szobakba kuksol reszketeg,
lepedoben - igy mondta epp a dajka 
kasza van a kezeben, ninesen ajka,
es fondoran vigy6z,
mikor suhan az esti laz,
sa hOmeron, ha ugrik a higany,
csontos markaba hahotaz vigan.
Ovea bal,
6 a haldl,

Farsangos ejen a nagyok mulatnak,
de kis szobankba fekete az ablak,
azejbe kint
6 rank tekint.
Mi gyermekek, mi kuszkodunk vele,
s jdtekpuskankat fogjuk ellene,

Remenyik Sandor
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ben, rnumla
61toztetesben
es egyeb ja
tekos felada
tokban mer
heth~k assze
tudeisukat. A
het zarasakent
a Kbr6s6n se
tahaj6zason
vettek reszt a
gyerekek, ahol
gy6nyorkbd
hette/< az oszi
Koras-part
ban, megis
merkedhettek
a taj nbveny
es eillatvila
gaval, a foly6
f61drajzi jel-
lemz6ivel. Csupa egeszseges fillolllsrlgok

Tovabbl informaci6k a rozsahegyiiskola.hu oldalon talal
hat6k.
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Iskolank diak6nkormanyzata okt6ber 9-10-ere szervezte
meg a fem- es papirgyGjtest az Osk6-fele huliadekgyGjt6-te
lepen. A kedvez6tlen id6jaras ellenere a ket nap alatt 3600 kg
vasat, 7300 kg papfrt, 53 kg aluminiumot es 3 kg rezet szallf
tottak Id a helyszinre a gyerekek mintegy 250 000 Ft ertekben.

Ebben atanevben is aGyomaendr6di Odultetesi Sz6vetseg
Turisztikai Egyesulet szervezeseben kerult sor a rendezvenyre,
melynek celja Gyomaendr6d termeszeti ertekeinek bemuta
tasa volt. Iskolankat 12 vallalkoz6 kedvu, kerekparos tanul6
kepviselte az okt6berl szombat delel6tt6n. A meghirdetett
hez kepest fel 6ras CSllszassal kezd6d6 programon a gyerekek
osszehasonlitottak a kulbnbozo talajfajtakat, meglsmerked
tek a gy6gynovenyek szerepevel, a parlagfu kartekonysagar61
is ismereteket gyGjtbttek, csendjatekot jatszottak. WgUI az
osszegyujtott cukorkas papfrok megszamlalasara kerult sor,
hiszen e rendezveny egyik fontos feladata volt, hogy a tanu
16kat karnyezetUnk tisztasaganak meg6vasara szoktassa. Bar
a cukorkas papirok osszegyujteseben elmaradtak diakjaink, a
j6 hangulatll delelott elmenyevel gazdagabban tertek haza.

Okt6ber 16-an, penteken 48 fo matematika irant erdeklo
do, tehetseges kis es nagy r6zsahegyis diak vett reszt a Bolyai
Matematika (sapatverseny megyei fordul6jan, Szarvason. A
verseny celja az volt, hogy a diakok fejlesszek egyUttmuko
desi keszseguket matematikai problemak megoldasa soran.
Teljesitmenyukkel igazoltcik, hogy nem veletlenul vettek
reszt a versenyen, kulanosen igaz ez aTud6sok, a Bolcsek es a
Bence es a hercegnok csapatara. A reszletes eredmenyeket a
bolyaiverseny,hu oldalon talalhatjilk meg az erdeklodok!

M6ka, kacagas, jiMk, alkotas es sok-sok finomsag. Ez volt a
jellemzo az Osz temahetunk programjaira. A het elejen a folyo
s6kon megjelentek a termesekbol, levelekbol keszult alkota
sok, amik a tanul6k, a szulok es a pedag6gusok kifogyhatatlan
kreativilasat bizonyftjeik. A fut6verseny ismet megmozgatta az
als6 tagozatosokat. A leglnkeibb vart program a Vitamin nap
volt, ahol zoldsegb61, gyllmalcsb61 keszUlt finomsagok k6slo
lasara volt lehet6seg. A fels6 tagozatos tanul6ink is kivettek
reszuket a het programjaib61: filmvetitesen vehettek reszt,
ahol Homoki Nagy Istvan Gyongyvireigt6110mbhullasig dmu
terrneszetfilmjet nezhettek meg a gernenci erda elovilagar61.
Kozben tesztkerdesekre valaszolhattak, es a legugyesebbek
jutalornban reszesultek. Halloween-vetelked6n versenyezhet
tek villlalkoz6 szellemu tanul6ink, ahol szellemdobalasban,
boszorkanykalap-szelidftesben, halloween-i receptkeszftes-

2
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Onnepi megemh~kezesvarosunkban HEGEDUS ROLAND
oktober 23-an H·· I' P

UNYA UI POLGARMESTERE

A forradalomra es szabadsagharcra torteno megemlekezes
oktober 23-an deli 12 orakor vette kezdetet varosunkban a Sza
badsag teren.

Toldi Balazs polgarmester koszontojet kovetoen az iinnepi
beszedet Danko Bela orszaggylilesi kepvise!o mondta el. Az iin
nepi megemlekezesen reszt vett Dr. Turi-Kovacs Bela orszag
gylilesi kepvise!o, a Kisgazda Polgari Egyesiilet elnoke, Bekes
Megye Onkormanyzatat Varfi Andras, a kozgy{iles alelnoke
kepviselte. Az iinnepseget kovetoen keriilt SOl' az iinnepi kep
viselo-testiileti iilesre. A dfszpolgari dm es az emIekplakettek
adomanyozasat kovetoen a 25 eves onkormanyzatisagra em
lekezett a polgarmester. Ennek soran mindenki, aki az elmult
25 evben kepviselo volt vagy tisztseget toltott be emIeklapban
es emIekeremben reszesiilt. A varos dfszpolgara lett Vitez Vary
J6zsef, emlekplakettet kaptak Gschwindt Mihaly es Ladanyi Ga
bor.

Varfi Andras
megyegyaIesi aleinok
Kepek a 20. aidalan!

Petenyi Szilardne polgarmester asszony junius 30-an csaladi
okok miatt lemondott tisztsegerol, ennek kovetkezteben idoko
zi vaIasztast kellett tartani Hunyan. Az oktober 4-en lezajlott
szavazasok eredmenyekent Hegedus Roland, fiiggetlen jeiolt
nyerte el a polgarmesteri tisztseget.

Hegediis Roland huszonkilenc eves hunyai fiatalember. Hu
nyan jart ovodaba, altalanos iskol<iba, kozepiskolai tam.ilmanyait
pedig a kozeli Gyomaendrodon vegezte. Ezt kovetoen a Perfect
Penziigyi Iskolaban banki szakiigyintezo es valutapenztaros
vegzettseget szerzett. Jelenlegis tanulmanyokat folytat a Szent
Istvan Egyetem gazdalkodasi es menedzsment szakan. 2007 ota
a he!yi takarekszovetkezetben dolgozott. KozeIeti szerepleset a
helyi ifjusagi klub vezeteseve! kezdte, majd ot evig onkormany
zati kepviselokent is tevekenykedett.

Szerkesztosegiink sok szeretettel gratuIal az uj polgarmester
nek, es sok sikert klvanunk!

Hegedus Bence
fOszerkeszto

Meg ken erteni az illegalis bevandorlas okozta valsagot

Az illegalis bevandorlas hullamai
egesz Eur6pat robbanassal fenyegetik.
2015. oktober elejeig a Magyarorszag
hatarait illegalisan atlepok szama meg
haiadta a 312 ezer fat. Europa es Magyar
orszag peldatlan nagysagu, tomeges
nepvandorlassal all szemben.

A kormany nemzeti konzultaciot hir
detett, melynek soran tobb mint 1 milli6
ember mondta el velemenyet. A magyar
emberek d6ntottek: az orszagot meg kell
vedeni. Magyarorszagnak a schengeni
egyezmenyben is rogzftett kotelezett
sege az orszag es az Europai Uni6 kUls6
hatarainak vedelme. Minden lepes, amit
a magyar kormany eddig tett, es minden
Intezkedes, amit meg tenni fog, ebb61 a
parancsol6 kotelessegb61 vezethet6 Ie.

A magyar kormany ennek megfeiel6
en egyertelmu lepeseket tett.Az Orszag
gyules biztonsagos harmadik orszagga
es biztonsagos szarmazasi orszagga nyil
vanrtotta az EU tagjelolt Szerbiat - rgy az
onnan erkez6 bevandorl6k nem kaphat~

nak menedekjogot es esetOkben gyorsr
tott eljarast kovet6en lehetaseg nyflik a
visszatoloncolasukra. A szerb- magyar
hatarszakaszon elkeszUlt muszaki ha
tarzar mukodik. T6redekere esett vissza
az iIlegalis bevandorl6k szama. Baranya,
Somogy es Zala megye Horvatorszaggal
kozos hatarain is folyamatban van az ide-

iglenes biztonsagi hatarzar felepftese.
Magyarorszag a jogszabalyokat is

szigorftotta annak erdekeben, hogy
megvedje hatarait. A kormany bevezette
a tbmeges bevandorlas okozta valsag
helyzet fogalmat, melyet eddig hat me
gye terUletere (Bacs-Kiskun, Csongrad,
Baranya, Somogy, ZaJa es Vas megye)
hirdetett ki.

A rend6rseg es a honvedseg jog
szeruen es hatekonyan tud fellepni a
hatarzar biztosftasa erdekeben. Ma mar
migraci6s valsaghelyzet idejen a rend
6rbkhoz hasonl6an honvedek is igazol
tathatnak, elfoghatnak es el6alHthatnak,
cltvizsgalhatjak a ruhazatot, csomagokat
es jarmuveket, tovabba idegenrendesze
ti intezkedesben es hatarforgalom-ellen
orzesben is reszt vehetnek, ezek soran
pedig kenyszerft6 eszkozoket alkalmaz
hatnak.

Akormanyszigorrtotta a BUntet6 T6r
venyk6nyvet a hatarzarral kapcsolatos
buncselekmenyek bevezetesevel, vala
mint az embercsempeszeket sujt6 bUn
tetesi tetelek emelesevel.

Fel kell hfvni a figyelmet az ellenze
ki politikusok felelatlen kijelenteseire,
mely akadaiyozza es akar sulyosbrthatja
is a migraci6s helyzetet. Sok eur6pai es
magyar politikus nem latja az jllegalis
bevandorlas veszelyeit, mely komoly ter-

rorveszelyt is rejthet magaban.
Szamos felel6tlen nyilatkozat hang

zott el az ellenzek reszer61, mint peldaul
Gyurcsany Ferenc szeptemberi kijelente
sei, miszerint "OnnepI6, boldog tomeg
erkezett Magyarorszagra:' es "Rendoiok
tamadtak ra a bekes rnenekUltekre, nem
pedig fordftva:'

A DK eln6kenek nyilatkozataval
szemben nekUnk fel kell hrvrii a figyel
met a rend6rok es a katonak emberfelet
ti er6feszfteseire, mellyel ellatjak szolga
latukat es megvedik Magyarorszag es az
Uni6 hatarait.

Szigetvari Viktor, az EgyUtt tarselnbke
azt nyilatkozta a bevandorlasi kv6tar61,
hogy "Magyarorszagnak a ra korabban
kiszabni krvant kv6tanal nagyobb meny
nyisegu rnenekUltet kell bevallalnia, mint
hatarorszag:'

A felel6tlen kijelentesek tOkreben
kerem a magyarorszagi es eur6pai politi
kusokat a felel6s politizalasra. A t6meges
illegal is bevandorlas egy valsag, melyet
meg kell erteni. Fontos, hogy kUlonbse
get tegyUnk a helyzet megoldasa es a
helyzet kezelese kozott. A megoldasra
Magyarorszag nem tud vallalkozni, de
vallalkozunk arra, hogy kezeljUk.

Dank6Beia
orszaggyutesi kepvisel6
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Davidovics Laszlo Eur6pai Polgari Dijat kapott

Europai Polgari Dljat kapott Davidovics Laszlo a DeI-Alf6ld
- Europai Uni6 Egyesiilet alapfto eln6ke. A dijat Erdos Norbert
europai parlamenti kepviselo adta at a dfjazott reszere, a 2015.
okt6ber 3-an Bekescsaban, a J6kai Szinh<izban megrendezett un
nepsegen.

A Bekescsabai J6kai Szfnhaz Vesztegzar a Grand Hotelben
dmu vigjatekanak diszbemutatojaval egybek6t6tt rendezvenyen
Lovei Andrea, az Europai Parlament Tajekoztatasi Irodajanak
vezetoje bemutatta a 2008-ban alapitott Europai Polgari Dijat,
meiyet olyan kiveteles teljesftmenyt nytljto szemelyeknek illetve
szervezeteknek itClnek oda, akik hozzajarultak a k6z6s megertes,
a polgarok es a tagallamok koz6tti szorosabb integracio e16moz
ditasahoz vagy az uniO ertekeinek kepviseletere hivatott progra
mokat alakitottak ki.

Erdos Norbert meltatasaban kiemelte, hogy Davidovics Lasz
lo rengeteget tesz a gyermekekert, hozzajarulva, hogy a gyakran
nehez sorsu diakok eletiikben e16szor es nemegyszer utoljara
megismerhessek Europa tobbi orszagat is. A vilagkep, amelY
kialakul bennuk Eur6par6l, a vilagrol, a dfjazott altai 'szervezett
szakmai utaknak koszonheto. A kepviselo kiemelte, hogy az Eu
r6pai Polgari Dij egy egesz tersegnek, egy egesz megyenek az el
ismereset jelenti.

A dfjazottat a rendezvenyen Dr. Simon Attila Istvan a F61d
muvelesugyi Miniszterium kozigazgatasi aJlamtitkara is meltatta,
kiemelte, hogy Davidovics Laszlo komolyan veszi azt a hitvallast,
amire szerzod6tt es apr6lekos napi munkaval vegzi a munkajat
a Bethlen Gabor Szakiskola igazgat6jakent. A Foldmuvelesiigyi
Miniszterium nagyon bUszke, hogy Eur6pai Polgari Dijjal elis
mert iskolaigazgatoja van a miniszteriumhoz tartoz6 szakiskola
nak. Davidovics Laszlo szemelyeben egy igazi europai polgarhoz
keriilt az Europai Polgari Dij 2015-ben Magyarorszagon.

Balla .Agnes a Te:npus Kozahlpitvany szakkepzesi es felnott
tanuJasi csoportjanak vezetoje hozzatette, hogy a dfjazott mun
kajanak kosz6nhetoen k6zel ketszaz diak es ketszaz szakember
vehetett reszt eur6pai tanulmanyUton es szakmai gyakorlaton.
Munkajaval nemcsak helyi, hanem regional is es nemzetko
zi szinten is hatni tudott. A diakok olyan kitekintest kaphattak
mas kult\lrakra, orszagokra, munkamodszerekre, olyan szakmai,
nyeivi es szemelyisegfej16desen eshettek keresztUl, amely az egesz
eletiikre kihat es sok.kal erettebb es hatarozottabb eur6pai polga
rokka valnak.

Davidovics Laszl6 k6szonobeszedeben kifejtette, hogy celja
mindig is az voit, hogy a videken elo diakokat, szakembereket er
dekeltte tegye abban, hogy a sajat k6rnyezetUket jobban mukod
tessek eur6pai uni6s eszk6zokkel. Ehhez elengedhetetlen a tanu
las, a kepzes, a mobilitas, hogy az emherek megismerkedjenek az
uni6s orszagok hatekony, innovativ fejleszteseivel es ezeket itthon
is alkalrnazzak. Nagyon £ontosnak tartja, hogy a magyar terme
keket megisrnerjel< ktilfOldon es a kiilfoldi termekeketMagyaror
szagon, igy a videki emberek egyuttmukodhetnek eur6pai tarsa
ikkal. Davidovics LaszI6 nagyon £ontosnak latja a mezogazdasagi
kepzessel foglalkoz6 intezmenyi hal6zat megeros6cleset, amely az
adott telepiilesen k6zponti szerepet jatszik programszervezesben
es kulturalis csereprogramokban.

Davidovics Laszl6 munkajanak eredmenyekent 14 szakmai
szervezettel, szakiskolakkal, onkormanyzatokkal, kis- es k6zep
vallalkozasokkal es jogi szemelyekkel 2004-ben megalapitotta a
Del-Alfoldi - Europai Uni6 Gazdasagi, Kulturalis. Oktatasi In
tegracios Egyiittmuk6dest Koordinalo Egyesiiletet. Az egyesiilet
- melynek egyben elnoke is - celjai a kiilonbozo teriileten dol
gozo szakernberek tapasztalatcsereje, kepzesorientaci6, valamint
kuituralis es szakmai programok szervezese az unios polgarok
k6z6tt. Davidovics Laszlot Erdos Norbert europai parlamenti
kepviselo terjesztette fel a dijra.

Eur6pai Parlament Tajekoztatasi Jrodaja Magyarorszagon

Sirhelymegvaltasi lehetoseg Endr6d katolikus temet6i
ben!

Talan nem mindenki el6tt ismeretes, hogy az 1970-es evek
ben lezart endrodi katolikus temetok k6ziil a Szarvasvegi es a
K6zponti temetok 2001-ben ujra lettek nyitva, tehat innent6!
kezdve ide is lehet temetkezni, illetve sirhelyet valtani. Sokan
panaszkodtak mar, hogy a k6ztemetok egyre inkabb betelnek,
es csak egeszen hatul kaphatnak uj sirhelyet, ezert a katoli
kus temet6k valamelyikeben valtananak csaladi nyughe1yet. A
Szarvasvegi temet6nek az is e16nye, hogy belvizes idoszakban is
lehet ide kopors6s temetessel temetkezni magas fekvese miatt.
A Szarvasvegi temetoben a regi gyermektemeto szabad reszein
lehetseges \Ij sfrhely-sorok letesitese, a K6zponti temetoben pe
dig k6zvetleniil a k6ztemeto melletti parcellaja is szabad, most
mar mindet helyen uj sirhelysort is kezdtiink. (A meJlekelt foto- I

kon bemutatjuk azokat a helyeket, ahol uj sirhelyek valthat6k)
Erdek10dni az Endr6di Plebanian lehet szemetyesen vagy tele
fonon a 66/283-940-es szamon, munkanapokon delel6tt 9-tol
12 6raig, illetve az endrodi.plebania@gmail.com eJl1ail dmen.

Csak roviden...

A Kisreti Gy6gysza1l6 iigyeben nem kivanok vitazni senki
vel sern. J6 szandek vezerelt ez ugyben, de Gellai J6zsef valasza
nak az elsa sora teves. Nem 1999-ben, hanem 1991. december
31-en j6tt letre az alapitvany. Ezt k6vetoen gyultek a befizetesek.

Hanyecz Margit



2015. november VA 0 Uttl( 5

3n

Az endrodi kaplaDOk nevsora Ie

ielkeszei< szinten az endradi plebanos joghat6saga alatt alltai<,
rehat ok is enclradi kaplanoknai< szamftottak.)

Miert fontos, hogy megemlekezzllnk r6luk? Azert, mert a
neppel ok tartottak a k6zvetlen kapcsolatot: legt6bbszor ok
kereszteltek, temettek, hitoktattak, beteget iMogattak. stb.
Egymt sfrtak es nevettek a hfvekkei, az endracli minclennapok
al<tfv reszesei volta\<. Kegyeiettel arizzuk emiekllket!

Agotha Antal 1766-1768 Saiamon Adam 1822- i 824
Soltiss Sandor t 768-1773 Ormos imre 182.4-182.7
Adami Andras 1773-1777 Losonczi Istvan 182.5- i 826
Paulinl Janos 1777-1778 Bandl istvan 182.6-1830
Rad6 Janos 1778- j 782 T6th Gyorgy i 827- j 82.9
LaJos Janos 1782.-1783 Grlgel J6zsef J829- i 830
j 783-1 784: szerzetesek Hlozsa Istvan 1830-1834
Nliticzki Imre 1784-1789 5zilcz j6zsef 183\-1834
Furmann .ianos 1788-1793 Gondocs .I6zsef i 834-1837
Zuartek J6zsef 1794-1797 Plringer Janos 1834-1838
Kelemen Andras 1794-1795 Blr6Janos 1837-1838, 1847-1848
Buganics Gyorgy 1795-1 798 Cseh Menyhard 1838- 1841
Leczkesl Mihaly 1798- 1800 P. Albert Illes ferences 1840-
Szarka Gyorgy 1800-1802 1840, 184\- j 84 i
Knapp Andras j 800- i 804 Kubovlcz Ferenc 1838-1840
Bocskor istvan 1802- 1803 Lonovlcs Ferenc 1840-1843
Kopocsl Janos 1804-1807 Kolosy Antal 1840-1844
Zsigral Andras 1804-1806 Mate Pal 1843- 1845
Zahora Mihaly 1806- 181 0 SZlkszay J6zsef 1844-1846,
Turay Pal t807-1809 1849-1850
Szenczy Ferenc 1809- j 811 Grieszhaber Matyas 1845- t847
Gromovszki Janos 1810-181 Z Miller Janos 1846-1849, onall6
Zsltnyanszkl Mihaly 181 1-18 j 5 gyomal kaplan: 1849-1852
1816-1818 Puspoky Alajos 1847-1847,
Molnar J6zsef 1812-1816 j 852- j 858
RacHmeczki Andras 1815-1817 Danielovits Janos 1847- 1849
SzedelenylJ6zsef 1817-1817 Kapy B6dog 1848-1849, 1852-
Harcsalik Gyorgy 1817-1818 1858
Vlsnyel Istvan 1818- j 819 Winterhalter Antal 1849- j 850
Lengyel Antal 1818-1819 Andrasy Janos 1850·1852
Suhanszkl Janos j 819- i 820 Alzele Janos 1850-1852
T6th Laszl6 [819-1822 Osszeall(totta: Hegedus Bence

uj kenyer ize, lepergii konny soja,
orom-kacagas, lelki I<aba-kii...
Isten a1djon! Te lep,y vegso almunk,
s ivadekainkba szebb )ovoi

Timar Mdte

Sziilofold: Bolcso, majd koporsol
Sarkcsillag a negy egtaj feloll
Anyanyelved biliyogkent jeloll
Te vagy a Wi h6 sa tavaszi zold,

Az endrodi katolikus nep nagyfoku szaporodasa miatt a
nagyvaradi puspok t766-ban kaplani allomast letesftett a
plebanian. A hfvek tovabbi gyarapodasa miatt a segedlelke
szek szamat is novelni kellett: 1800-t61 kezdve mar ket kaplan
mCikodott, vegUi 1890-ben letrehoztak a harmadik kaplani al
last is. Ezekkel az intezkedesekkel 16 darabig megold6dott az
enclrodl hfvek megfeiela lelk! gondozasa.

A szovjet hadsereg 1944. okt6beri bevonulasa utan a pie··
banos es ket kaplan elmenekGlt, a plebania ellatasa az itt ma
rad6 harrnadik kaplama maradt. 1945 utan helyreallt a rend,
de a harmadik segedielkeszi allast mar nem tOlt6ttek be. Az
1960-as evek vegetOl mar csak egy kaplan szolgalt itt, yegG!
az 1980-as evei< vegetal megszCint a kaplan! aIIomas. 1996 es
1999 k6zott egy atmeneti !deig ujra voltak J<aplanok, amikor
IS a kornyekbeli piebaniakat korzetesftettek. Az6ta nem volt
t6bb kaplan.

(Az '1912 es i 946 i<6zott szolgal6 kondorostanyai (hunyai)
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J(edves O/vas6k!
Ujs6gunk okt6beri szamaban kaza/Wk Vaszk61ren ny. tanarn6

em/ekeit az 1956-os forradafom endr6di esemenyeir6/. A kavetke
z6kben a veie keszu!t interju megtoriasokkal kapcsolatos n?szet
adjuk kazre.

A radio mar kezdte mondani, sorolta kik iettek a vezet6k.
Masnap mar slOmoruan mentem tanftani, mert tudtam, hogy
mi vagtuk ki azaszl6t, mi leszunk az eis6k, akiket folallftanak. Ed
dig Borbelynak azt mondtak, hogy: "lgazgat6 kartars, ne jojjon
be a tantestOietbe. Vannak i1yen nezeWek. Maradjon otthon:'
Otthon maradt a felesegevel. Es kes6bb kihuzta magat, mikor
jott az uj kommunista kuldottseg: "igazgat6 kartars, visszatesz
szUk a heiyere!" - hat ott laktak, nem tette ie senki.

EI6szor csend volt. Egy darabig felt a batoldal. Kellett meg
varni Budapestr61 az iranyftasokat: mell6zni azokat, akik sze
repeltek,osszeszedni azokat, akik aktrvan szerepeltek... Sz6val
ilyen hetek, h6napok teltek el. Es akkor meg mindig akadtak 
olvastuk -, hogy Pesten itt robbanas volt, Pesten itt ezt letart6z
tattak...

Es azutan jottek a megtorlasok. EI6szor is Vaszk6 Mihalyt osz
5zevertek ugy, hogy alig maradt rajta valami. Es akkor eivittek,
nem tudtuk hova. Hat majd a felesege nem tudom hany nap
mulva .- mert ezt megjegyezni nem lehetett, mindenhonnan
hal10ttuk a dolgokat.. ossze is kevertUK, meg mar ketsegbe vol
tunk esve - tudta meg, hogy hova vittek. Dienes izrat elfogtak,

meg is vertek, beesuktak, majd miutan kijott megmo~dtakneki,
hogy hat h6napon belul innen ei kell koltoznie. Neki fegyverta
ra voit, i1yeneket beszeltek - nem volt esuziija sem. Meg voltak
ezek a parasztemberek, akik bejottek. Azok kozUI az Anyam J6s
kajat elvittek, mert az szervezte. De azt mondta Mihaly bacsinak,
hogy: "Mihaly baesi meg fgy is koszonom, hogy leesendesitett
bennunket, mert en azt hittem, hogy egyet ugy megUtok, hogy
santa lesz:'Vittek el a parasztok kozul ket kiabal6t is, azokat nem
ismertem. Nagyon csend lett a faluban. Balogh Vincet elvittek.
mert kezdtek tovabb a tojasbeadast. Folytattak ott, ahol abba
hagytak.

Nemcsak 6k bunh6dtek meg, hanem tobb fiala! Is, akineK
a nevet mar szinte ei is feiejtettem, es hirteien nem is wdnarr
elmondani. Van akit par h6napra vittek el, van aKi vissza se .lot:,
Ugyhogy van Endr6don egy oregsz616i fiu, Oszlacs Bela, aki me·
nekult nyugatra, a hataron lel6ttek. Csodalatos egyeniseg volt, a
forradalom alatt is mindig szepen kiallt. Es a menekules kozben
lel6ttek, azutan hazahoztak, a temet6ben van a sfrja. Nem lat
tam soha senki fiatalt, baratot, aki a srrjahoz ment volna ... Szor
nyu volt a forradalom utani bosszu! Maga a forradalom nem csi
nalt bosszut. Sok olyan van, aki kimenekult kUlfoldre.

.A megye akkor mar egy kicsit osszeszedte magilt, es kert
cikket az emberekrol. Es enr61am irt egy avano egy cikket, de
pocsek cikket, hogy:"Vaszk6Iren a tantestuiet esze ezt mondta,
azt 1TI0ndta" - idez6jeiben volt, hogy a tantestUiet esze.

folytatas a 7. aidaion
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Endrodi Templombucsu 20150

Mindenkit szeretettel varunk!

Az endrodi Szent Imre templom bucsuunnepe
2015. november 7-en, szombaton lesz.

Az unnepi szentmise delelott 10 6rakor kezdodik.
A szentmiset celebnilja

Czank Gabor endr6di plebanos,
pappa szentelese 10. evfordul6ja alkalmab61.

A szentbeszedet mondja
EbenspangerFerenc

dognacskai plebanos.
A szentmiset szentsegi kbrmenet zarja.

Szentmise utan a templomkertben szereny agapera vMjuk a
kedves hfveket es bucsusokat.

NOVEMBERI MISEREND

Vasarnap es szerda detutan 4 6rakor. A h6nap negyedik hetfO
jen delutan 4 6rako1" szentsegimadas.

ElldrOd

Hunya

Vasarnap delel<5tt 11 6rakor, hetkoznaponkent a meghirdetett
napokon delutan 4 6rakor. A h6nap masodik hetfajen delutan 4

6rakor szentsegimadas.

Vasarnap reggei 9 6rakor, hetkoznap (csutortok kivetelevel)
I reggel
I feI 8-kor. Szombatonkent vasarnap el<5esti mise este 5 6rakor. A
I hanap elsa es harmadik hetf<5jen este 5 6rakor szentsegimadas.

! Gyoma

.MINOENSZE·NTEK, E.S HALOr-'T~K NAPJA·
" .' I

A pislakoi6 mecsesek fenyenel elt(inOdunk. Eszunkbe jutnak
mindazok, akik mar nincsenek velUnk. Esziinkbe jutnak a j6kat
meset6, anekdotaz6, haborlls emlekeiket ecsetelget6 nagyapak, a
kemence langjait61 megvilagltott, orokke mosolyg6, r6zsafUzeres
nagymamak. Eszunkbe jutnak az edesapak, akik alig voitak otthon,
hisz mindig dolgozniuk kellett a mindennapi kenyerert, es eszunk
be jutnak az edesanyak, akik e!oszor kllicsoltak imara kezunket, s
akiket mar senld sem tud p6tolni.

De a sirok mellett allva eszunkbe jutnak a regi arcok, rokonok,
barMok, ismerosok, es olyan regi failibeliek, akiknek mar a nevet
sem rudjuk, de gyermekkonmkb(,l) visszaemIekezunk az arcukra.

Ezen a napon ne csak emlekezzunk djuk, hanem imadkozzunk
cnUk. hisz az iinnepunknek ez a celja.

Gyakran latjuk azt, hogy sok mas il11nephez hasonl6an a ha
tonak i.innepe is penzizu versengesse vahk. Versenges tamad a
3zebbnel. szebb kos7.Orllk, slrcsokrok, a dlszesebbnel diszesebb ha
lotti mecsesek teren, s talan ez meg nem is baj, mert elhunytjaink
megerdemlik, hogy szeretetunk e jeleivel vegyuk korul <5ket. De
gy~kran 15tjllk '1Zt is igy az iinnep tajan, hogy leteszik a viragot,
kOSlOr\Jt, meggyujtj,\k a mecseseket, elbeszelgetnek a temet6ben
,:'lssze\::lhilkozo rokonok. ismerosok, s aztan hazamennek egy ima
elmondasa nelkiil. .. Mi ne igy tegyiink.

Diszitsiik rel i1Iendokeppen halottaink sirjat, de ne felejtsuk,
!10gy 3.legszebb virag, a legszebben ego gyertya az ertuk elmondott
imadsigllnk lesz,

:"em veletlen, hogy az Anyaszentegyhaz egymas melle teszi
\ iind.,·mzt·ntek iinnepet es a Baiottak Napjat. Mindenszentek nap
i,\I'I I.lt _,:'.:~ ,12 egyhazunk osszes szentjet Linnepeljiik.

.-\z"ka\. akikct hi\'atalosan szentte avatott az Egyhaz. es azokat
a nCl'tekn szenlckct, akikrol meg kozvetlen kornyezetiik sem tu
dott. Hisz szenttc nemcsak az valik, akirol ezt a Szentszek nyilva
nosan kimondja, hanem mindaz, aki Isten parancsai szerint elte Ie
eletet, es hal<ilakor a kegyelem allapotaban volt, azaz nem volt bune
a szentsegek felvetele alta!' 19y talan epp a mi csah\dunkb61, rokon
sagunkb6i, kozeli ismeraseink kozUl is lehetnek a szentek tarsa
sagaban. Nem mdjuk. hogy kozsegunk temetoje hany i;;azi szent
hamvait takarja. Ezht teszi az Egyhaz e ket unnepet egymas melle.

Gyakran szoktam temeteseken a harmas szimb6lumot emH
teni: a fekete szin, a viragok es a kereszt jde. fgy, november elsa

napjaiban sokan Fekete ruMba oltozunk, a gyasz jelekent. A feke
te sZln komorsagavai adjuk jeler, hogy szeretteink tavozasa urt es
fajdalmat hagyott maga utan. De a viragokkal. amelyeket halotta
ink sirhaimara helyezunk, azt uzenjiik a haiainak, hogy mi nem
hiszunk az orok eImlllasban.

Milyen SZOmOrll sok embertarsunknak az a felfogasa. hogy 3

haIallal minden veget er, nines tulvilagi let. Mi viragainkkal azt fe
jezzuk ki, hogy amint a virag minden osszel elhervad, de tavasszal
tljranyilik, ugy lesz a mi eletlinkkel is: a haJalban aludni th. de a
feltamadas napjan Jezus llj elctre hiv bennunket. S ezt tamasztja
ala a harmadik jelkep, a kereszt jele.Halottaink sirjara fakeresztet
tuzunk. es slremlekukre is a feszUletet vesetjuk. hogy jelet adjuk
annak: hissziik, !logy amint Jezus meghalt, de harmadnapra feIta
madt a halalb61, llgy majd minket is eietre kelt a fold pof<lb61.

Halottak napja vegul sajat elml1Iasunkra is emlekeztet. Csaladi
sirjaink meilett megallva l<itjuk egykori nyugv6helylinket. A hivo
keresztenyt nem Wltheti el feIelemmel ez a tudat, hanem arra inti,
hogy tudatosan keszU!jon a Jezussai val6 talalkozasra, aid megfger
te, hogy aId llgy el, hogy hisz 6benne, annak orok elete lesz. S ho
gyan kell elni az <5 tanitasa szerint'? Erre 6 maga adja meg a valaszt:
"Szeresd Istent mindenek felett es felebaratodat, mint onmagadat!"

Testvereim, ezek a gondoiatok jussanak eszunkbe halottak napi
mecseseink fenyenei. Adja Isten, hogy az orok elet vilagossagaban
talalkozhassunk elkoltozott szeretteinkkel a Mindenszentek tar
sasagaban, ahol majd szemt61 szembe h\.thatjuk a mi Urunkat, a
feltamadt Krisztust.

Czank Gabor
p/ebanos

Koszonet

Az endrodi Szent Imre Egyhazkozseg hivei, valamint a
Szarvasvegi temet6ben nyugv6k hozzatartoz6i neveben szere
tettel koszonjuk Leh6czkine Timar Iren alpolgarmester asszony I
felajanlasat: a tobbszorosen ellopott temet6kerites helyebe 30 m .
fagyalt adomanyo7.Ott, igy remeIhet6leg hamarosan e16 soveny
fogja p6tolni a hianyz6 keritesszakaszt.

Koszonettel:
Czank Gabor
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Szent Cecilia tiszteletere
R6maban mar az V szazadban
bazilikat epitettek. Kultusza
mindenfele elteljedt vertanusa
ganak t6rtenete n~ven. Ez ugy
mutaija be ot, mint a keresz·
teny no eszmenyi peldakepet,
aki a sziizesseget valasztotta,
es Krisztus szereteteert verta
nusagotszenvedett.

7

Cecilia a k6zepkor ycge feU
lepett be a Tizenneg-y Segit6
Szent csoportjaba, s egy cge
szen artatlan forditasi hiba k6
vetl~ezteben - mely szerint az
eskiivojen 0 magajatszott az or
gonan - lett a zene vedosient
je. Unnepet 545·ben, november
22-en iiltek Romaban.

(Szentek elete)

<." '., ..A~ '19S'~-os forradalmat k9veto,megtorlas End~odon - (folytatdsazS.oldalr6I)
." .

Egy olyan 6v6n6 frta, aki nem tudott helyesen irni, olyan kis
idetlen voit. A bekes megyei ujsagba frta. Koloh parttitkart nem
vettek bele. Azon en ereztem, hogy nem mer ellenunk nyilat
kozni.

Nem ilyen egyszeru volt a"kivalasztottaknak" a sorsa: azok
ra rakiabaltak az utean, azokat kifrtak az ujsagban, es ez mind
oiyan megrendft6 volt. Es akkor kellett a gyerekeket tanftani. Dr.
Foldvari Kalman mondta el: "Irenke, hat mentem tanftani, es a
gyerekek vertek egymast, es en azt mondtam, hogy ne vereked
Jetek es ne sz6rj,Hok a szemetet! Ellenforradaimaroknak nem en
gedeimeskedUnk! - ezt mondtak:' Majd oszt kes6bb valami ver
senyt megnyertem. ts akkor felalltak: "Ez nyeri meg a versenyt!
1:z, aki kivagja a cfmertlu

- ez lezajlott a p,'irtban.
Akkor Fulop azt mondta, valahol jojjunk ossze, harman be

5zeijuk meg, hogy egyforman beszeljunk, es hogy az igazat
mondjuk. En mondtam: "Imre, ha kovetefnek t610nk, ne kever
jOk 6ssze. En hoztam az oll6t, te vagtad, Marton Gabor fogta.
Melyik6tok hova tette a zaszl6b61 kivagott dmert?" Hat azt
mondja: "En bedobtam egy kommunistanak a postaladajaba:'
Hat mondom akkor:"lmre, err6i nem sz6lunk, eidobtuk:'

Majd mikor elterjedt, akkor berendeltek a partba egy alakot,
nem harmat, egyet. IdekOldtek egy teljesen ismeretlen embert,
es az aztan itelkezett mindenki folott. Nekem is megmondtak:
"Vaszk6, csomagoljon! Nem tudjuk hova, de megy innen:' En
mar tudtam karaesonykor, hogy nekem tan be se kell fejeznem
az evet.

Kiraktak, de a tanev vegeig visszahivtak bennunket, mert
nem volt tanar a gyerekeknek. Es akkor tanithattunk ellen6rzes
mellett. Azt mondja FOlop: "Te Vaszk6! Neked nagyon ellened
vannak, es nem £ogod megtartani a tornavizsgat!" - Fulop Im
renek az anyai reszr61 volt kommunista rokona, es ezert figyei
rneztettek. De en bizony tartottam a pr6bakat. Nagyon gono
szak voltak, mert en meg szebb tornavizsgat esinaltam, meg
mindent hozzaraktam, es egy hettel vagy vaiamennyivei el6tte:
"Vegye tudomasul, hogy a tornavizsgat nem adja Ie!" Mondtam

a gyerekeknek:"Gyerekek, a kommunista part nem engedi, hogy
tornavizsgat tartsunk" - pedig nagyon szepet akartunk tartani.
Hat ezt mar Borbely esinalta. Bosszu volt. (Ezt megtudtam t6le,
akkor mikor nyugdfjba ment es eljott boesanatot kerni. Azt
mondta: "Hat megjartam irenke! MellejOk alltam, es most mar
kineznek a proletarok, es azt mondtak, hogy menjek nyugdljba.
Mint egy eseledet nyugdfjba tettek:' "lgazgat6 kartars, en nem
haragszok magara, mert en mar nem vagyok endr6di. ..")

Fulop Imrenek meg Marton Gabornak megfgerte a pleba
nos ur, hogy renovalja a tempiomot, es mindkett6juket feiveszi
munkasnak. Mondta, hogy: "Irenke, maganak nem tudok mun
kat adni. Mondom, nekem ne adjon munkat, mert nekem olyan
szakom van, hogy olyan sok helyt nines..:' Dr. Foldvari Kalman
fZig-verig ·magyar volt... Azokat is kitettek az allasukb61, elmen
tek Vaera, ott meg kituntettek a munkajaert. Marton Gabor
meg Fulop Imre malteroztak. Nekem meg nem volt allasom, es
elmentem rizst gyomlalni R6zsasra. Es akkor egyszer sz6lnak,
hogy: "Vaszk6 Iren jojjon ki!" gondoltam, most mar visznek elOI
ni. Mikor odamegyek, rnondom: "Hat maga Sandor Jen6!""Igen
- azt mondja - az vagyok!" - a szeghalmi gimnazium igazgat6ja
voit."A szeghalmi gimnaziumnak nines tornatanara es nines ne
met tanara. Es paranesolom maganak, hogy hoinap reggel Tei
nyolct611egyen szfves ott lenni a tornateremben tanrtani:' Mon
dom: "El6bb nezze meg, hogy mit frtak ellenem es mi van elle
nem. "Irenke, mindent ledorgoltem, mindenOve mentem, hogy
egy sz6 se igaz, bizonyftsak frasban be! Sehol sem tudtak egy
frast adni se magar61!"...

Ezzel a tortenet vegere ertOnk. Irenke neni a kovetkez6 sza
vakkal zarta rllOndand6jat:

"A magyaroknak kulonleges leike van, es en ajanlom minden
magyar fJatalnak, hogy keresse meg azt a lelket! Sok oiyan van
rna is, aki a magyarokt61 kimenekul kOlfoldre, elhagyja a hazajat,
pedig haza esak egy van!"

Kozreadta: Hegedus Bence
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uj piac. Mar akkor ugy terveztettuk a terti
letet, hogy mellette kesobb felepUlhessel1l
egy nagyobb bevasarl6kazpont.

- A polgarmesteri feladatokat kovetoen is
met orvoskent dolgoztal, mikor mentel nyug
dijba?

2012-ben szandekoztam nyugdijba
mennl, aztan meg egy evig maradtam.
Eleg megalaz6nak tartottam, hogy nyug
dijba menetelemkor egyesek azzal vadol
tak, hogy "etikatlan vagyok'~ mert eltem
tOrvenyben adta jogommai, es meg a tor
venyesen I'endelkezesemre allo idon belUl
ugy dontottem, meg egy evig iizemeltetem
a praxisom.

Nagyon halas vagyok azert, hogy a mai
napig semmifele elismerest, kaszonetet
nem kaptam telfekenysegemert, mert igy
nem kellett visszautasitani,

- tn azt azert a kazasseg elismeresenek '
tartom, hogy tavaly teged kertek fel a Varosi
Keptarat muk6dtet6 alapftvany kurat6riuml
elnokenek.

A keptar kapesan az en polgarmester.
segem alatt az en otletem alapjan Jott IEitre
ilZ alapl'tvanyi fOl'ma, s mlvel mint mond
~am, kaze! all hozzelm a festeszet is. hisz iil
csaladomban szlnte hagyomany afeste
szet, annak szeretete, igy elvallaltam. Nem
nagyon volt mas aki felvallalJa, de szivesen
csinalom.

- Szinte nines olyan ember Gyomaend
r6don aki ne ismerne azt a hobbidat, am it a
Galaktika Barati Kor jelent szamodra, aminek
huszonat eve vezet6je vagy.

, 989-90-ben tobb erdekes uf6jelenseg
volt tapasztalhat6 Gyomaendrod tersege
ben. Huszonot evvel ezelott voltunk egy
paran, egy barati kor, akik idoszakonkent
talalkoztunk itt Gyoman, s elbeszelgettUnk
ezekr61 a termeszeti jelensegekrol, melyek
itt Gyomaendrod tersegeben, s a vilag mas
pontjan is tapasztalhat6k voltak, iIIetve a
csillagaszatr61, uf6krol, sok minden mas
1'61. Ez lett a Galaktika Kor.

Kezdetben az asszejovetelekre a Kner
Nyomda fahazat hasznalhattuk, most is
minden h6nap elso szerdajan talalkozunk
a Katona Jozsef Muvelodesi Hiizban.

Nemesak Magyarorszag, de Europa leg
regebbi ufokutat6 klubjakent
tartjak szamon a Galaktika Ba- c:;;,:?
rati Kort, ahol mindig aktiv te-
vekenyseg folyt.

occse pedlg neves
festomuvesz volt, 19y
termeszetesen en
gem is erdekelt a mu
veszet, a festeszet.

Kozepiskohit ka
vetaen mindketten
Szegedre az orvostu
domanyi egyetemre
keri.iltunk, s ott ve
geztUnk otven eve.

Egyetem elveg
zese utan harom
bekes megyel alias
kozi.il valaszthattam,
s en Gyomat valasz
tottam.

Anyai nagyma
mam aeese itt lakott,
korabban itt tanul
tam meg peldaui
l<oresolyazni Is, tehat nem volt teljesen is
meretlen elottem a telepi.iles. Sz6val ideho
zott a sors, amit a mal naplg nem bantam
meg.

- Tabbeves orvosi praxis, varosi f6orvosi
feladatok utim 1990-ben az els6 demokrati
kus valasztasokat kovet6en ismertseged alap
jan polgarmesternek valasztottak. Azokra az
evekre, amikor meg alapitvanyi elnokkent es
az Endr6di Barati Kar tagjakent reszt yettem
nehany megbeszelesen, rendezvenyen, ugy
emlekszem vissza, nyitottan, egyensulyra to
rekedtel a vftrosban.

Ezen idoszak polgarmesterseged ideje
re nyulik vissza, ennek eredmenye is a most
huszeves katolikus altalanos iskola. Mondanal
errol, az el6zmenyekr61 par sz6t?

1993. aprllis 6-ra kaptam meghiv6t
mint a varos polgarmestere a miniszteri
umba, a varos tulaJdonaban leva volt egy
hilzi tulaJdonu iskolaepUletek karpotlasa
nak kerdeseben.

Harmadmagammal fel is utaztam, $;

ott a targyalasok vegen, melyen reszt vett
~abb egyhazi meltosag mellett Gyulay
Endre megyesplispok tlr is. Felvetodatt a
kerdes a targyalason, hogyan tudjuk Gyo
maendrodonj61 hasznositani azt a 30 plus.:
36 mlllio, azaz hatvanhat milli6 forintot,
amit a gyomai es az endrodi telepUlesresz
kapott. A puspok lir es a mlniszterium elfo
gadta azt a Javaslatomat, hogy a 66 mUfi6
forintb61 epitsunk uj isl<olat Gyomaendro
don, s megbiztak az iskola epitesenek az
elokeszitesevel.

Azzal a feladattal jattunk vissza, hogy
szeptemberre tegyuk Ie a javaslatot reszle
~eiben.

A kepviselo-testUlet megtargyalta a
javaslatot, s akkor kezdodott az a munka,
melynek eredmenyekent sok helyi lakos
adomanyaival egyutt vegul , 995-re elke
szUlhetett az uj iskoJaepiilet, es megke:z:
dodhetett benne a tanitas. Ismeretem sze
rint ez volt az elso uj lskolaepites akkor az
orszagban.

- Mi az a fejlesztes a varosban a katolikus
altalanos iskolan kivul, ami meg a te polgar
mesterseged idejere nyulik vissza7

A tiszta iv6viz program, mellyel megja
vltottuk az iv6vizminoseget, komoly ered
meny volt, sokat kellett erte harcolni, de
sikeriilt. Felepult a Shell kut es nehany mas
kisebb beruhazas is, igy peldaul a gyomai
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dre Franko Karoly, volt polgarmester
A Szent Gellert Katolikus Altaldnos Iskola,

Gimndzium es Kollegium iden szeptember 28
an bens6seges iinnepseg kereteben emlekezett
meg az dltalanos iskola megnyitdsanak husza
dik evfordul6jar61. Ekkor keriilt sor az uj elsosok
fogadalomtetelere, a Szent GellM-eskii letetele
reis.

A megemlekezes reszekent Dr. Frank6 Ka
roly, vdrosunk rendsiervdltds utani elso pol
garmestere idezte vissza a hUsz evvel korabbi
idoket, az iskola alapftdsdnak elokesziileteit a
gyermekekhez cfmzett gondolataival.

Az iinnepseget kavet6 napokban ii1tiink Ie
beszelgetni.

Frank6 doktort nagy tudasu, sok temakar
haz erto embernek ismertem meg az evek soran,
egyfajta gyomaendr6dipolihisztor.

Gyorsan fel is tettem neki errol a kerdest,
mintegy fejest ugorva a beszelgetesbe, {me:

" Az embernek oiyan benyomasa van,
hogy ilyen egy modern polihisztor, mint Te.

Hogyan hataroznad meg onmagad, poli
hisztor vagy7

inkabb reneszansz tfpusu ember. Re
neszansz embernek hivtak az elmult sza
zadokban azt, aki az elet kulonbozo teri.l
reten komplex ismerettel rendelkezett, a
problemamegoldasban a komplex tudast
hasznositotta a tudomany, a muveszetek, a
tarsadalmi kerdesek teren.

En is szeretem a festeszetet, koltesze
tet, kepzomuveszetet. Rajzolni es festeni
is tanultam, van nehany sajat keszitesu raJ
zom, {estmenyem is, de aztan , 986-ban ab
bahagytam, mert meghalt a nagybatyam,
aki kival6 festo volt, s inspiralt.

Erdekel a csillagaszat, saJat epitesu tav
csovem is van. A gyomai gimnaziumban
a nulladik 6raban meseltem a diakoknal<
a csillagaszatr61 a hetvenes evekben. Ta..
nultam kvantumfizikat is, s termeszetesen
(~rdekel a fizika, tartenelem, politlka, hely
tor~enet,

- Nemreg unnepeltUk a Szent Gellert alta
ianos iskola fennallasanak huszadik evfordul6
jat. Ugy tudom, az iden szemelyes eletedben
is 5zamos jubiieum, kerek evfordul6 talalhat6.
Peldaul, hogy az elejen kezdjuk, nemreg toi
totted be a 75, eletevedet, melyhez gratulalok.

[gen, hetvenot evvel ezelott, augusztus
18-an szulettem Bekesesaban.

50 evve) ezelott szeptember 4-en kap
tam meg az orvos! diplomam, s ugyancsak
50 ellvel ezelott szeptember 25-en kerUl
tern Gyomara orvosnak.lden november' 3·
an lIeszem at Szegeden az aranydiplomam.

I:den 6tveneves a jogositvanyom is, es
!luST.onot p.vvel ezelott valasztottak meg
po[garrnesterre Gyomaendrodon, valamint
a Gataktika Barati Kort Is huszonot eve ala
pitottuk.

- Mondanal par sz6t ifjabb eveidr61, a pa
!yakezdesr61, hogyan kerultel Gyomara?

A (saladom temesvarl, de Trianon utan
atkoltoztek nagyszUlelm Bekesesabara.

Amint emlitettem, en mar ott szi.ilet
tem, talan kevesen tudjak, van egy iker
~estvp.rem is, laszlo, aki szinten orvosnak
~anult. Altalanos es kazepiskolaba Bekes
r.::saban jartunk. Koran kitllnt, hogy erdek
lodom a muveszet irant. Ezt talan a esalad
b61 arokoltem. Nagyapam j6 hanggal volt
megaldva, dalolt, festett is, edesapam he
gedi.ilt. ~desanyam is festett, edesanyam



".',

iVh~rkozesek etfol he re
a ~abdanJg6k a~

Folytatodott a bajnoksag
6szi szezonja a Gyomaendr6di
FC labdarugoi szamara. Az ed
dig iejatszott merk6zesek utan
a tabella elejen heiyezkedik ei
a csapat, kozvetlenul a dobo
gosok "arnyekaban': azonban a
bajnoksag hatralev6 reszeben
jonnek meg nehez osszecsa
pasok, de bizunk a sikeres foly
tatasban. Az eddigi szereples
ionak mondhato, azonban a
helyzetkihasznalason annak e!tr len~re van javitani valo, nogy'\f-;tJ!1' az otbdik iegtbbb g61t szerezte

- eddig a csapat a bajnoksagban.
Sok helyzetet kepes kialakitani
a garda, de nagyon sokat ki is

hagynak, ez egy-egy merk6zesen megbosszulhatja magat. Ezen
a teren azonban sok gyakorlassallehet es kell is javitani a tovab
biakban.

A lejatszott merk6zesek eredmenyei:
2015.09.26. Gyomaendr6di Fe - Bucsa SE 2: 3

G.: Molnar T.(2)
Az ei6z6 Idegenbeli fordul6ban magabiztos; nagyaranyu

::.ly6ze!met arat6 hazaiak az eddig igen harmatosan szerepl6 Bu
(sat fogadtak. IA merk6zes ugy indult, hogy nagyon megnyom
ta az elejet a Gyomaendr6d, t6bb helyzetet is kialakitott, ennel<.
eredmenyekent a 13. percben MoinarTibi fejelt az ellenfel kapu
Jaba. A g61 utan meg tiz percig tartott a nyomas, de a vendegek
a 26. perCben a hazai kapus rossz kifutasat kihasznaiva szinte a
'emniib6\ egyenlitettek. Negy perccei kes6bb ujabb vedelmi
, iba, es a maguKhoz ter6 vendegek mar vezettek is, teljes ha
zar osszeomias. A milsodik relid6 sem hozott valtozeist a Bucsa
tamadgatott, a gyomaendr6di garda pedig szenvedett.' A 73.
percben aztan ujabb oriasi hazai kapusbaki, amit a vendegek kb
3zontek, es gollai buntetcek..Amerk6zes utoiso perceiben kapott
dZEnegyest meg a hazaiak tamad6ja, Molnar ertekesftett, de ez
csak szepsegtapasz voit mar, majd neheiny perc mlJiva kiallfttatta
magal.. If)" gyomaendr6di csapat a gyorsan megszerzett vezetes

tar. an gondoita, eleg, ha (sak a cip6k maradnak a paiyan, fgy
aztan futottak vegig az eredmeny utan, A ielkes Bucsa '(alan az
'deny legjobb jatekavai kirukkolva eselyt sem adott a bagyadt
i<bros-partiaKnak.

20"/.'3. '10.03. Bekesi Fe - Gyomaendr6di Fe 0: 0
G.: ---,

fA vendegeknei az ei6z6 heti csapatosszeallitas negy helyen

is valtozott az eimult heten tortent kiailitas es a harmatgyenge
teljesitmeny kbvetkezmenyekent. A merk6zesen mindket csapat
a biztonsagos vedekezest tartotta szem el6tt, g6lt rte kapjunk, a
csatarok meg hMha rugnak iegalabb egyet. Ennek megfelel6en
csordogalt a merk6zes, l1ehany heiyzet azonban meg fgy is ad6
dott a kapuk el6tt. A hazaiak kapufat 16ttek, a vendegek pedig
ordit6 he'lyzetet hagytak ki az els6 felid6ben. i\Iem valtozott a
Jatek kepe a masodik felid6ben sem. A vendegek ismet kihagy
tak nehany nagy heiyzetet, vagy a hazaiak portasa voit mindig j6
helyen. A merk6zes utolso perceiben pedig a hazaiak ismet a ka
pufat talaltak el. Az egykoron szebb napokat megelt ket csapat
aiacsony szfnvonalu merk6zesen g61 nelkuli, igazsagos dbntet
len eredmenyt ert el, megosztoztak a bajnoki pontokon.

2015.10.10. Gyomaendr6di FC - Mez6berenyi FC 2: 1
G.: Banyai R. (2)

A hazai csapat a megszokott nagy lendulettel kezdte a mer
k6zest, mint mar armyiszor a hazai palyan. Jottek is a helyze
tek szamolatlanul, gal azonban egyikb61 sem szDletett. Az elbl
jatsz6k mindet kihagytak, vagy a berenyi kapus harrtott nagy
szeruen. A sok kihagyott heiyzet aztan megbosszulta magat. A
vendegek csatara a felid6 vegen, a 40. percben tobbszbr is meg
forgatta a hazai vedelmet es a tehetetien kapus meilett a hal6
oa i6tt. A biztos hazai vezetes heiyett vendeg el6nnyei zarult a
felid6. A hatranyban lev6 hazaiak nagy elszantsaggal kezdtek a
masodik felid6t. Az 53. percben Banyai a tizenhatos el6ten§b61
egy ]6i megeresztett lbvessel egaiizalta az eredmenyt. Ezutan
mar a gy6zeiemert hajtott a Gyomaendr6d. A 74. percben ismet
8anyai volt dicserhet6, j6 heiyzetfelismeresenek koszbnhet6en
megszerezte a vezetest a hazaiaknak. A merk6zes hatraiev6 re
szeben mar egyik csapat sem tudott valtoztatni az eredmenyen.
A rengeteg kihagyott helyzet majdnem megbosszuita magilt,
de Banyai j6 egyeni teljesitmenye reven sikerult megforditani az
eredmenyt.

Elvileg papfrforma eredmeny szuletett, meg ha nem is olyan
egyszeruen, a rapszodikus berenyieknek erre a meccsre sikerult
bsszeallniuk, fgy sikerDlhetett alaposan megneheziteniuk a ha
zaiak doigat.

2015. 10. 17. Medgyesegyhaza SE - Gyomaendr6di FC 2: 0
. G.: ---

A tavalyi szezonban !etre sem jbhetett volna ez a merk6zes"
mert a Medgyes a harmadik osztalyban, a Kbrbs-parti iegeny
seg pedig az eis6 osztalyban szerepeit. l\zonban mig a hazalak
magabiztosan nyertek osztalyuk bajnoksagilt, a vendegek si··
man kiestek, [gy mindket csapat a masodosztaiyban kezdte az
idei szezont. Az alulral erkez6 medgyesiek igen beleer6sbdtek
az osztalyba. az eddigi merk6zesek kbzul egy kivetelevel mindet
megnyertek. Ennek szeliemeben indult ez a merk6zes is. A ha
zaiak fblenyben jatszottak, a tarnadasaik orbkbs veszelyt jelen
tettek, aminek eredmenyekent ketszer is - a 20. es a 44. percben.
- mattoltak a vendegek vedeimet. A masodik felid6ben aztan a
vendegek is megmutattak, miert vannak a tabelia elejen. Tbbb
helyzetet is kidoigoztak, kapufat i6ttek, es egy bOntet6t is ki
nagytak, de a szepiW g61 nem ,ott bssze. A nehez talajU palyar:
mindket csapat tbbb helyzetec is kidolgozott, de g61t csak a ha
zaiak szereztek, igy megerdemelt ketg610s gy6zelmet arattak a
heiyzeteit elpuskazo vendegekkel szemben.

FDlop Zoltan

[alytatch a 8. oidalr6i

Az UFO szovetseg elnoketol a napok
ban vehettem at azt az elismero oklevelet
,~s jl.!bileumi serleget <l gyomaendr6di Ga
~aktika Barati Kor reszere, amelyet a nem·
zetkozi es hazal exopolitikai kutatasban,
a" ufak es i'l parajelensegek feltarasaban,
iaxok objektiv meglsmereseben, nepsze
~(isiteseben, ia1! elmult 25 evben kifejtett
Iidemeikedo ~evekenysegeer~ niv6dij elis"
mereseben n~s%esltett.

.. Felesegeddel kettesben eltek itt, de ugy
tudom nepes, (salad vesz korOl, gyermekek,

unokak, mit lehet tudni r6luk?
Harom lanyom van, fgy a felesegemmel

egylitt tenyleg holgykoszoru vesz korul.
Edit, a legidosebb, 0 Budapesten el, az

ELTE-n (Eotvos Lorand Tudomanyegyetem)
1Hlgzett., konyvtar, muvelodes a szakteru
Rete, harom diplomaja van, a tudomanyok
doktorao

Junde az Operahiiz tagja, operaene
kes, operettet is enekel. A Magyar Koztar
sasag Liszt..dfjas es e:rdemes Muvesze. A
gyomaendrodi hiressegek konyvben is sze
repel,

Lilla, a legfiatalabb, rajztanar, grafikus,
Szegeden el.

Ket unokam van, egy lea ny, Sara 18 eves
es egy fiu, Levente, 0 11 eves, Sarat szin
te mi neveltUk, hogy TUnde az operaha7.i
munkajat zokkenomentesen folytathassa.
IVla is szfvesen Jon vissza Gyomaendrodm
reltoltodni. Buszke vagyok gyermekeimre"
(saladomra, szeretem oketo

/Aktivan eitOltbtt :<eliemes nyugdfjas eVf2
l<et kivanunk.

Dr. Varju Laszi6
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csura, a j6 Isten
segltseget a hosz·
szu utra, majd gyo
ny6ruen felsorakoz
tak. A bucsusgazda
ment el61. Nem volt
meg akkor a temp
10m elott koves ut,
nem kellett az au
t6kt61 felni. Abu
csusgazdanak volt
egy botja, ami sze
pen ki volt faragva.
FelOI .egy kereszt
volt. Mar nem em
lekszem pontosan,

ahogy mondta
edesapam-, mint
ha alul meg levelek
lettek volna. Talan
14 level, az is jel

kepezte a keresztutat. A bUcsusgazdanak mindenki sz6t fo
gadott. Elozoleg be kellett iratkozni es megmondtak, hogy
mit hozzon magaval. Egy kEmyeimes cipot, kend6t, meg hat
melegebb ruhat vagy ami akkor letezett. Ha t6bben men
tek, akkor ket szeker vitte a csomagokat. Amikor a templom
el6tt felsorakoztak Endrod6n, el61 ment a kereszt, azt vitte a
bucsusgazda, uUma j6ttek a ferfiak. A ferliak utan j6ttek a la
nyok. Mindenkinek kitaposotl strapacipoje volt, mert bizony
hosszu ut volt ez.

Ezzel az enekkel indultak el:

"Mariat dicserni, hfvek jojjetek,
mert 6 fogja erettUnk fiat kerni ertetek.
Odv6zlegy Maria, aldja minden szfv,
aldott legy Maria, aldjon minden szfv!
Odv6zlegy Maria, aldjon minden szlv,
aldott legy Maria, nyelv mondja es szfv."

A bucsusok fgy mentek a Kondorosi uton, ahol bal oldalt
volt egy nagyon szep kafvaria. Termeszetesen ott, a. ker<~szt<
fe feszitett Krisztus elott meg':lIltak, k6rOlveMk a bekerltett
keresztet es elenekeltek az A keresztfahoz megyek kezde
W eneket. Azutan sorakoztak es szap, s'zabalyos sorokban
mentek tovabb. Amikor az enekbol mar kifaradtak, akkor el
mondtak a Fajdalmas R6zsafOzM. Ez azt Jelentette, hogy az
Odv6zlegy Maria, gyOm61cse Jezus sora utan odamondtak
egy titkot: aki erettUnk verrel verejtekezett. A masik tized
nel egy masik titkot mondtak: akit arettOnk megostoroztak. A
harmadik tized alatt: akit erettOnk t6vissel koronaztak. K6z
ben mondtal~ tovabb az Odvozlegyet. A negyediknel: aki a
nehez keresztet hordozza erettUnk es az ot6dik titoknal: akit
erettUnk I<eresztre feszftettek. Itt egy szOnetet tartottak es
nehany perc elmelkedes 1<6vetl<ezett a keresztre feszftesrol.
A r6zsafOzer tartott egy 6ra hosszaig, azutan a bUcsusgazda
feltartotta a botjat es azt mondta: pihenjOnk!"

Fo/ytatas a decemberi szamban!

Kedves Olvasa!
Vaszk6 frenke

neni, az Endr6di
TajMz tetrehoz6
ja egesz eleteben
azon faradozotf,
hogy megmentse
Endr6d mJprajzi
ertekeit, val/asos
hagyomanyat, a
magyar nemzet kul
turalis 6r6kseget.
Gyujteseben hang
sulyos reszt foglal
nak ef a nepi va/
lasi hagyomanyok.
Gyermekk{mt mar
sokar halfott edes
api8t6/ az endr6di
bUcsujarasr61. Az
alabb k6z6lt inter
juresz/et 2015. okt6ber 19-en keszOlt, melyben Irenke neni
felidezte a'z edesapjat6/ hal/ott bUcsujarasi szokasokat, ene··
keket.

"Edesapam endr6di volt. Az endrodi j6 hangu, enekes,
dalos nep volt. Az egesz fala jart a templomba, nagyon ke
ves akadt, aki nem. Nemcsak templomba jartak es misere,
hanem bucsukra is. A legkozelebbi bucsu Erdely iranyaba
volt, ezert erre a bucsura az endrodiek mindig nagy szam
mal, szepen el6keszftve mentek. 100 km tavolsagra van
Lippa mellett, a rohan6 Marosnak a partjan Radna, amit
Mariaradnanak neveztek, es az endrodieknek szinte ottho
no. volt. Amikor a betakarftas megtOrtent, mentek a bucsu
1'0.. A bucsu nemcsak oiyan volt, mint ma, hogy felOIOnk az
aut6buszra as ott vagyunk, aztan hallgatunk egy miset es
haza.i6vOnk. A bucsu Onnep voit, a bUcsunak kOl6n enekei
is voltak.

Altalaban gya[ogosan mentek a bucsura. A gyaloglas bi
zany nem volt k6nnyu dol09, azt be kellett osztani. Volt olyan
fiatalabb csoport, aki egyszer aiudt meg Bekescsaban- vagy
valahol -es ugy ertek ada bUcsura. Aki sokat ment Mes
apammal a bucsura, ugy hfvtak, hogy Smfri Elekne Gellai
Etel. Smiri Elek Nagyvaradon, a kaptalannak volt a kertesze,
de Trianonkor felmondtak neki, mert Trianonkor elvesztettOk
Erdelyt es azt a reszt, ahol a bUcsus terOletek voltak.

A bucsunak szabalyos elokeszftese voit. Volt egy bu
csusgazda, akit mar megvalasztottak, aki az utakat megnez
te, hoi tudnak pihenni, hoi tudnak inni, hoi tudnak aludni es
ez mar megszokotl volt, mert minden evben mentek ketszer
Radnara. De az oszi volt a val6di, mert akkor van a radnai
templomnak a bucsuja.

1920 utan megritkult, azutan pedig megtiltoM.k a bucsu
ra menest. Azokkai, akikkei en beszeltem, tudtak a falukat,
aho! keresztUlmentek, azt, hogy melyik faiuban alltak meg
~s hogyan indultak az endr6di templomb6!.

lndulaskor az endrodi templomban aldast kertek a bU-
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tEgy gyomai gazdaember feljegyzesei Ii.

Szulesnek segitsegerol
Egy garast nyom6 rozs vinflgot al<ar csak megragvan a

szulo asszony egye meg, akar porra torven vegye be vizbe,
inditja a szUlest. Szules utan ha a gyermek masa ki nem tisz
tul; A fekete baranynak szoret Ie metelven fozd meg edes tej
be, kosd hasara, vagy serpenyobe tOzet teven vess arra azon
szorbol, szagolja a beteg annak fUstjit.

Ver fojasr61
Az aszu cserfa levelit vesd eleven sZEmre, agyeka tajat

azzal fUstOld, vagy kover porcsinfU vizet gyakran igya, - KUlso
kepen igy segeljed magadat, cserfa es csalan leveleibol, s
uti tubol csinalj meleg fordot, s abban ulj egy ideig, Vagy a
tOzes aczelt susd edes tejbe, azt igyad, vagy a csalan ieve
leit erossen tozd meg borba kosd be, j6 melegen ket agye
kat, labait is mosogassa csalanb61 fat vizze!. - gyomor ragas
idejin tak magb61 uti f(j vizzel keszitett tejet igyal. - Itala legyen
szornjusag ellen. Tuzes vasat neMnyszor susd bele sav6ba,
vagy korpa cziberebe, s aZI igya. -

Verhanyasr61 vagy verkopesro!
A tOrt gyombert es keyes mezet ecztebe keverven a

mennyi egy di6hajba fer, add innya, vagy a foldi epe fUvet
vizbe megfozven arr61 igyek. - Vagy a kakuk fUvet mezbe es
eczetbe fozd meg, kevessenkent vedd be. ; ugyan ezen fU
nek borban tott itala asszonyok nyavajait orvosolja.

Vizelet bontakozasar6!
Ha gonyecseges (!) a vizelet, eledelben egy mogyor6

nyi terpentint 9yakorta teszel s vedd be, j61 tisztit, a juhtej
vagy annak sav6 itala, vagy tord ossze tord meg a tomjent
vegyitsed tejbe gyakorta igyad. -

Vizeleted ha akaratod ellen is fojik. - a fekete retket meg
tdrven ruhan altai kifacsart levet igyad vagy a rozs virag is
hasznal, hat buzaszem nyom6t egy nehany nap beveven. Vi
zeiesnek fajdalmar6! es nehez volta . .. Az apr6 majva fOnek
megzuzott vagy tM leveleivel akar kottessek akar bedig ita
10k altai is vele, igy szorulasba vizi betegsegben e fU hasznal,
noha iabainkkal is tapodtatik e hasznos m.-

Vizeiet meginditasar61
A kakukk fOre tollts bort es azt igyad. - Vizelelr61 mely ver

fet foiyik... A foldi bodzanak viragjat borba megfOzven otszor
vagy hatszor arr61 igyal ez a fOvenyet is kihajlja.-

Magr61 mely ;3 ferfi testeben megszorul es mint a foveny
kinokat szerez: Ket vagy harom tyuk tojasnak a hajat mely
bol a csirke ki kolt, apr6ra tOrven szitald meg, palinl<lflba add
innya, vagy fOzd meg a feher urmot feher borba, kenyer haj
alatt s azl igyad.- Mag vagy ond6 fojasr61; Egy latnyi macska
tovisket fozz meg vizbe es ehomra igyal abbOl minden nap.-

Torok dagadasr61
A fecske feszket s a len magot osszet6rven edes tejbe

fozd meg, tegy safrant is hozza, melegen kosd ra.- Torokfa
1asr61; midon kezd6dik torkod fajasa a labad beli kapczat me
legen kosd ra, vagy ha sujosabb a fajas, mezet, tojas feherjet,
keverd 6ssze b6ven p6khal6val ruhara kenven kosd ra, ez
a torok gyfkr61 is hasznal. Bels6keppen pedig igy orvosoljad
magadat; egy j6 marok korpat, egy kanal bodza viragot felfor
rarvan awal gargarizd. Vagy a tims6t vizben elolvasztvan av-

val gargarizd. Ha a torok fajas dagadassal vagyon akarkivUl
akar belUl, a macska tCivisnek gyokeret kiasvan vagdald osz
sze es vizbe meg f6zven melegen kosd a daganatra. Sinl6do
gyermekeknek hasznos ezen fUvet vizben megf6zni es egy
nehanyszor abban foroszteni.-

Torok gyikr61
Fecske feszket feMr liliom gyokeret, feMr malyva tavet,

fOget, fozd meg erosen, es uj vajjal vagy tyuk lojas haflai,
satrannyal elegyitve j6 meiegen ruhara kenVEln kosd be tor
kat.- Ha szunik a fajdalom es a beteg konnyebben lehel, S

nyel, fOzd ossze az izs6pot, uti fUvet, s arpa kasat, ruhan al
tai szOrven mezet is teven hozza awal mossa torkat. - He a
nagy Mvsegben nyelve megszarad, es eifeketedik, laposra
vekonyan szelj Kover szalonnat es kosd ra.-

Csomor ellen
A feher urom kinyomott suru levet igyad. hidegleles ellen

e fUvet borba megfozni igen hasznos. Csukiasr61; Szuntete
sere ragj Kemeny magot. - , vagy tart6ztasd meg egyideig a
lelekzetedet, azutan azt mint meg melegult parat nyeld el. - ,
tegy ugy egy nehanyszor s megszunil<. - Vagy a Wzes zsara
tot borrai megontvEln es melegen ruhara rakvan kosd gyorn
rara. Vagy tares egy fo veres hagymat markodba. Vagy kal<uk
fUvet koss gyomrodra, vagy arr61 igyal.

Csont t6resnek ossze forrasztasar61
Fekete nadaly fUnek gyokeret, pep forman fozd meg, es

kosd a toresre.- Vernek megallitasar61 mely a vagas utanna
sebbol folyik; Tiszta ruMt meleg borba mMvan, Kosd ra. ha
szukseg megujjitvan vagy az eger fark fUvet tord ossze 6 Mj
jal. Kosd vele a sebet, gy6gyitja.

Viszketesrol
Kaposzta leben fozd meg a tyuk ganet es vereshagymat,

viszketO tagjaidat mosogasd vefe.
Varr61, mely az orczan vagy mas reszen van;
A szurkot barany faggyuval es viaszt eczetbe tQznel 01··

vaszd ossze, kenegesd vele . ..
Szomolcsrol
Ha j61 kiall 16szorrel, selyem vagy mas vekony czernaval

meg kell kotni a toven, es minden nap szorongatni mig elesik.
azutan a gyokeret tirns6val be kell hinteni. vagy a hajanak
hamujat eros eczettel ossze elegyitven kennyed veie, vagy a
juh ganejat ossze tOrven es eczetbe keverven awal kennyed.
vagy a meiy nyers fa Wzon eg mely vize kiszivarog azzai gya~
kOrla kennyed vagy timsoval fOzd ossze vizbe a di6fa leveiit
avval rnosogasd es ragaszd. - Tagoknak erositeserol; KakuK
fUbal kesziccs fUrdot, abban fUrodven elesett tagjaid eros6d··
nek a gyomrot hasznos e fUvel kotozni.

Talpnak fel toreserol;
es fajasar61 A Dohany leveleit tims6val egyUtt borba fozd

meg es ejjelre kozsd be vele,- Tenyernek vagy talpnak hideg
miatt lett hasadozasar61; Egy nagy repanak vagd ki belso re
szet fa olajat bele tdltven es mazos edenybe teven susd meg
a kemenczebe. ezutan eros ruha altai facsard ki mindenest{j~
olajos levet, s avval kenegesd ...

Kozreadja:
Cs. Szab6 istvan



Ha bajban vagy,
lslen ne aludjon bdrkadban soha.
Oltalmaz6n borltsa fodel lenyere\'
es ulji!id folfele vezessenek.

Az idojaras ne iegyen eilenseged,
hatszellel jarj,
sa vihar ne sodorjon szakadekba.
Mire az ordog eszbe kap,
hogy te ,ma jartal,
mill' regen a mennyorszagban
legyen otthonod!
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Legyen elelulad jfJrhal6,
azt kerem szamodra.
Fagyos, dermeszto napokon
valakitol kapj mindig meleg szavakal.
Sow ejszakciidal
ielihola vilagflsa meg,
es jarhalo (it vezessen mindig hazadig,
s orok hazadig.

OSI1RAwAS

kepes most es mindenkor
viragot fakaszlani sorsom fo/eljen, istenl

Emlekezzel meg, Vrunk, Egyhazadr6i.
5zabadils meg minden bajl61
es IOkelelesilsd a szereietben.

Ciy(fj!sd ossze a szei minden iranyab6i,
es vezesd rnegszenielve orszel godbii,
arnelyet szamara KesziletieL

Mert lied a halalom es a dicsoseg
mindorokke.
Amen

OSKERESZTtNY IMA
Az E(jYHAz Eqysf:qHRT

tll(

Mi Vrunk, aki eloszlalod a solelsege!
es megvilagositod az ember arcd!,
kegyeimes isten vagy te:
folegyenesited a meghajollal, veded a gyonget --
a fold hai mindeni.ill a Ie fenylo orcadra iekintenek!
Jollodkor
egyugyanazon hang mozdul minden do torkaoan,
s a fejek is egyfelekeppen emelkednek,
i!mikor elso sllgarkeveid folizzanak -.
keltedel mindenek orvendezve es ujjongva koszonlik.
Te vagy a iavoli egek halaran kibomI6 feny,
Ie vagy a fold peremen lobog6 egi magiya _..
hi! csak read pillantunk,
haiando sZlvlink belereszkel!
(Rakos Sandor fordittlsaJ
Imadsag (Nepal)

Engedd, hogy kezem
tiszleleltel erinlse a dol go kat,
amikel te alkoltal,
hogy fUlem meghilllja hangodat!
.Ajandekozz meg bolcsesseggel,
hogy am it nepemnek tanftotlal,
am it beleirtal minden falevelbe,
elrejteltel minden sziklaba, megismerjem!
Nem i1zert keresem az era\,
hogy folebe kertiljek leslvereimnek,
hanem hogy Ie ludjam kuzdeni
legnagyobb ellensegemet: onmagamat.
Tegy keszsegesse engem,
hogy tiszla kezzel es nyilt pillanlassal
lephessek eled, hogy lelkem,
ha etelem eiveszli szine!,
mint a lemeno Nap,
szegyenkezes nelktil jarulhasson eled!

Himnusz a Naphoz (BabilonlA1<1<a.dj

Hoi vagy, 6 Mindenhat6,
aki ilZ elet val6 elve vagy!
Az egesz vilag csai6ka latszat,
eitakar teged, Mindenhal6!
Ahogy titokzalos m6don megadlad nekem
a tesll elelel, ugy el is veszed majd.
Add, hogy folismerjem: az igazi, a magas erlelem
nem a leslernhez van kolve, Mindenhal6!
Az igazsagban benned vagyok s Ie bennem,
engedj legyoznom minden!, ami elszaklt tOled;
fenyed csak akkor ragyogja be bennem
a fold soleljet, ha aka rod, Mindenhilt6f
Nelkuled oiyan vagyok, mint aki fonnakadt a hurkon:
kerlek hat, ne lakard el fenseges arcodat.
Hiszen Ie vagy a Nap, amely egyedUl

imak a vilagbol

12

I3<lnhegyi Miksa forditasa

Te vagy az anyiim,
Te vagy i:IZ apam is;
Ie vagy a rokonom,
Te vagy a baratom is!
Te vagy a gazdagsagom is!
6, istenek, (stene·
szillTlomra Te Vogy a minden!
Banhegyl Miksa forditasa

Ur Jezus,
tdesanyad zsid6 no volt,
egy szir asszony es egy r6mai katona
hite! dicserted meg,
il gorogokei, kik h~ged kerestek,
i'zivesen fogadtad.
e-gy afrikai ember vitle a kereszted,
segit>. minket, emberekei,
hogy faji megkulonbozteh~s neikm
mindenkit elvezessunk orszagodbal
Amen.

NyvqAT-AF1~IKAIIMA

Banhegyi Miksa fordflasa

HINDVIMA

A 5ZIV INDIANOJ< IMAlA

Oromom hadd szalljon feled, Vram,
minI a madarak ropte.
Legyen lied ez a mai nap:
minden fenyevel
i>s minden borujaval,
minden bajaval
es minden oromevel.
Te adsl minden napo!, Vram:
Alleluja!

D~L·AFRI«AI IMA

0, nagy Szeliem,
akinek hangjat hallom a szelben,
s akinek lehelele eletet ad
az egesz vilagnak, hallgass meg engem1
Odalepek eled,
en, sok gyermeked kozUl egy.
Kicsi vagyok es gyonge.
Szuksegem van a te erodre
es bOlcsessegedre.
Engedd, hogy szepsegben jarjak,
s hogy szemem mindig meg[assa
a biborvoros naplementet!
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A budapesti Kallai Ferenc Alapitvany, a Gyomaendrodi Kallai
Ferenc NepfOiskola, valamint a MASZK Orszagos Szfnhazi Egye
stilet 2015 oktoberet6l 2016 okt6bereig meghirdette a "Kallai 90"
emlekevet. Az eves rendezvenysorozathoz csatlakozott Gyomaend
rod varosa es a Gyomai SziilOfold Barati Kor, akik szoborallftassal
tisztelegtek a gyomai sziiletesu muvesz e,lOtt.

Szeptember 28-an, Budapesten a MUOSZ szekhazaban sajt6ta
jekoztat6t tartott a ket Kallai alapftvany, melyen bemlltattak az em
W<ev programjait es azt a harmas osszefogast, mely a Kallai Ferenc
vegakarata szerint megalakult alapitvanyok mukodeset es a sziilo
varos tinnepi esemenyeit tarta a sajt6 munkatarsai ele. Hegedus D.
Geza roviden bemutatta a Kallai Ferenc Alapitvanyt, ismertette a
Kaliai-hagyatek es a Kallai-ev koncepci6jat. Kallai Ferenc ezer szal
lal kot6dott sztil6varosahoz, ezert halala utan ozvegye a varosnak
adomanyozta a Muvesz targyi emlekeit, i1letve jelent6s vagyoni
adomanyokat is tett.

Kallai Ferenc halalaig huseges volt szfnhazahoz, a regi Nemzeti
Szinhazhoz, illetve a Pesti Magyar Szinhazhoz. Ezert vegrendelete
ben muvesztarsai, i1letve az eloadasok letrejotteben nelktilOzhetet
len szinhazi emberek elismerese celjab61 alapitvany letrehozasar6l
rendelkezett. 25 millio Ft-os alapit6i tokevel megalakult a Kallai
Ferenc Alapftvany, mely az iden mar otodik alkaiommal adta at a
Kallai Ferenc-eletmudyat. Mara asszony Kallai Ferenc alkotasainak
;) mediumokban val6 vetftesei utan befoiy6 jogdijakat a MASZK
Orszagos Szfneszegyesiiletnek adomanyozta.

Kallai Ferencne 10 milli6 Ft-os alapt6kevel hozta Ietre 2014
szeptembereben a Gyomaendrodi Kallai Ferenc Nepf6iskola Ala
pitvanyt, melynek alapceikituzese a magyar nemzet kimagasl6 kul
mraIis ertekeihez kapcsol6d6 teleptilesi ert<~kek apolasa, nepszeru
sitese, bemutatasa, A yaros es kornyeke nepessegmegtartasat segit6,

Hegedus D. Geza a szoborrai

a videk hagyomanyai
nak megorzeset bizto
sit6 termelesi kultura
felkutatasa, terjeszte
se, vedelme.

A letrejott h~t

alapitvany, a sziilova
ros es a Pesti Magyar
Szinhaz I<allai Ferenc
90. sziiletesnapjat,
hona meIt6 m6don,
egesz even at, sok
heiyszinen es rendez
vennyel szeretne i.in
nepelni. Bemutatni
palyajat, egyeniseget,
czer areat a fovarosi
es videki szinhazsze
reta kozonsegnek. A
rendezvenysorozat
okt6ber 2-an Gyoma-
endro~ot"nK ll<etzd$dot~, Szinetar klik/6s megl1yitja a kiallilast
gennce eel r.va 10-

t6muvesz fot6ib6l a1l6 vandorkiaJlftas es a kore szervezodo rendez
venyek adjak. A fot6k a M(ivesz egesz eietet vegigkiserik. A kiallftas
eljut a Pesti Magyar Szinhazba, a Nemzeti Szinhazba, a Vigszinhaz
ba, majd videki kort'1tjat a bekescsabai J6kai Szinhazban kezdi.

Hegedus D. Geza a Kallai Ferenc Alapitvany elnoke avatta fel
Gyomaendrodon a Muvesz eletnagysagu szobrat. Avat6 beszede
ben elmondta, hogy: "IGllai Ferenc szobra itt, Gyomaendrod szep
Szabadsag teren, kozel enged magahoz benni.inket, mintegy jelez
Yen, hogy en egy vagyok koziiletek, draga fOldijeim, gyertek, iilje
tek ide meJlem a padra! Ha helyet foglallink mellette, boles, der(\s,
szemielodo tekintetet kovetve, elengedjiik magunkat. befogadva a
koriilottiink zajl6 eletet. Egy percre sem feledjiik, hogy 0 egy szi
nesz6rias volt, aki a humanitas Ietformainak vegtelen sok embed
karakteret keltette eletre, szinpadon es a filmvasznon, a televizi6
keperny6jen es hangjatekokban. Tudjuk. hogy letiink legszels6
segesebb jeJlemei vagy leghetkoznapibb kisemberei Kallai Ferenc
muveszetenek koszonhet6en valtak ismerosse, a rolunk sz616 em
beri tortenetek gazdagsagaban."

A szoboravatast kovetoen a Katona J6zsefMuvelodesi Kozpont
ban nyilt meg Keleti Eva fot6tarlata, kozrem(\kodott Szinetar Mik
los Kossuth-dijas rendezo es Beres Ilona Kossuth-dijas szinm(ivesz,
A megnyit6 utan galamusorral emlekeztek a kortarsak Kallai Fe
r~ncre. Fellepett Hamori Ildik6, Csaszar Angela, Daniel Vali, Fel
foldi Anik6, Szinetar Mikl6s es Hegedus D. Geza.

Szerzok: Pergel Zsuzsa, a Kallal Ferenc Alapltvany titkara es Dr. Szonda
Istvan, a Gyomaendrodi Kanal Ferenc Nepfolskola elnalee

A galamusor szereploi Ke/eti Eva fotomuvesz
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Szent Gellert napjan

Intezmenyunk nevadojanai<, Szent Gellert plispoknek tiszte
Ietere tobb programon vettuni< reszt. A 2015. szeptember 28-an
megrendezett iskolai Szent GeBert-nap nyitanyakent az i.innepi
mise utan a II. A osztalyos tanul6k musora kovetkezett. Az linnepi
megemlekezest kovetoen 11 6nlt61 gimnaziumi egyseglink egesz
segnapot szervezett. Forg6szinpadszeruen erdekes bemutat6kat
hallhattunk egeszseges eletm6d, doppingohls es karos szenvedelyek
temaban Virag Andrea, Gyuricza Beata, Gonczfalvi Balazs, Csatari
Bence 13. A osztalyos tanllI6k, valamint Czegledi Laura es Socz6
Seatrix 12. B osztaLyos tanul6k eloadasaban. Az osszenyithat6 te
(emben ezalatt kreativ kezmuves tevekenyseg folyt nehany lelkes
:l3. A osztalyos tanul6 kozremL\kodesevel, iranyitasaval. Termesze
tesen a sportesemenyek sem maradhattak eL A nevezett csapatok
izgalmas sportvetelkedon merhettek ossze tigyessegliket, jlltalmlll
100%-os almalevet vehettek at, vaiamint a legjobbak gyiimolcsko
sarat kaptak. Izgaimas, j6 hangulatu delelott volt, koszonjlik a szer
vezoknek.

2015. szeptember 26-an iskolankb61 Ungvolgyi Peter 12. B osz
talyos es Meszaros Gabor 10. A osztalyos tanul6k vettek reszt a Sze
ged- AIs6varoson mt;grendezett Szent Gellert-napon. A taIalkoz6
mott6ja: "Ki vagyok En?" A program reggeli imaval, elmelkedessel
kez<1odott, majd a delelott folyaman eloadasok voltak. Az eloada
sok utan kiscsoportokban, jatekos feladatok kereteben dolgoztak
fel, beszeltek meg az elhangzottakat. Delutan forg6szinpadszeruel1
'1icces jatelwkra kerlilt sor, amit az egesz fiatalsag nagyon eivezett.
A nap koz6s szentmisevel zarult. Diakjaink szamara nagyszerL't voit
ez a nap, {Ij ban\.tokat szereztek es lelekben feltoltodve ertek haza.

Ezuton lcoszonik a tamogatast 3. Szeged-Csanadi Egyhazmegye
nek, az Endr6di, a Gyomai, a Hunyai es a Mez6tllri plebaniaknak,.
valamint a Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskola, Gimnazillm es
Kollegiumnak,

Kinlnduhisaink

A gimnaziumunk diakjai az idei
tanevben mar 3 alka10ml11al vehet
tek reszt kinlndlilasokon.

Eloszor a IIIA osztaly csapata
kerekedett fel szeptemberben, hogy
megismerje a napslit6tte Szeged er
tekeit. A reggeli hL'tvosebb id6 lItan
mar szep napsliteses idoben csodal
hattak meg a D6m felujitott epiHe
tet es az egyetem kozeleben talalha
to setal6utcar, ahol helyi fiatalokkal
egy ids utcazenelesreis kedvlik ta
madt. Ezutan a varosk6zpontot e1
hagyva a vadaspark 1ak6ival ismer
kedtek meg, itt iObb kedvencre is
bllkkantak. Nagy sikert arattak a
kiepitett medenceben uszkal6 bebi

f6kak, valamint a kozelben tanyaz6 szurikatak is. Este elmenyekkel
gazdagon tertek haza. .

A k6vetkez6 alkalommal az isko1a utazas-turizmus fakultaci6
jara jar6 diakjaink ismerkedhettek meg Szarvas varosaval es turisz
tikai nevezetessegeivel tanaraik, Bernathne Butsi Erika es Lakatos
Tibor kiseretfben. Megtekintettek az Arpad Szall6t, eUatogattak a
Tessedik Samuel Muzeumba, a Koros-Maros Nemzeti Park reszet
kepezo allatparkba, az Arboretllmba, vegezetlil megneztek a Mini
Magyarorszagot, hazank nevezetessegeit miniatur makettek forma
jaban. A hazalltazas elott piheneskeppen betertek egy cllkraszdaba,
ahol mindenki evett egy szelet slitemenyt... .

Legut6bb pedig a poroszl6i Tis,za-tavi Okocentrumba Iatogat
tak el iskolank kis es nagy diakjai. Elmenybeszamol6jukat a kovet
kez6 havi lljsagban olvashatjak.

A "Fecskek hava"
Kilencedikeseink eJeteben meghataroz6 id6szak a szeptember

es oktober, ekkor kerlii sor az avatasllkra. Ebben a tanevben a kol
legillmi Fecskeavato nap zajlott Ie elsokent. A fels6bb eves diakok
el6zetesen feladatot adtak a kilencedikesek reszere, akik ennek
megfelelOen oltoztek feI, majd rimes versikekkel koszontottek a
"nagyokat". Kovetkezett a lekvaros kenyer eves, a lufi borotvalas,
veglil eski.it tettek, igy val6di "kolisokka" valtak. A kollegillmi ne
velOk ezutan slitemennyel, s6s falatkakkal vendegeltek meg a fecs
keket es avat6ikat, majd egy keJlemes beszelgetessel zartak a napot.
KoJlegista tanul6ink a tobbi kilencedikes tanul6val egyiitt az ok
tober 19-22. kozotti "Fecskehet" program kereteben valnak igazi
"szentgellertesekk€'.

BETHLEN NAPOK GYOMAENOROOCN

Okt6ber 23-25. kozott "Bethlen Nagyenyeden es Gyo
maendr6don" cfmmei programsorozat zajlott varosunkban.
Nagyenyedrol, a Bethlen Kollegiumboi erkeztek a diakok es
kfsero tanaraik, hogy reszt vegyenek a haromnapos rendezve
nyen. 24-en, szombaton 10 6rat61 a Karos Latogat6 Kozpont
ban megvai6sult konfereneian, bemutatkozott a nagyenyedi
Bethlen Kollegium es a gyomaendr6di Bethlen Szakkepz6
Intezmeny. 14 oratol a Katona J6zsef Muvel6desi Kozpont
ban kulturalis musorok voltak, melyben a nagyenyedi I<o!
legium neptaneesoportja es a gyomaendr6di Korasmenti
Neptaneegyuttes iepett tel. Vasarnap a program kereteben
megkoszoruztak Bethlen Gabor szobrilt, ahol Szoes IIdik6, a
nagyenyedi Bethien Kollegum igazgat6ja meltatta a ket in
tezmeny peldas kapesolatat

Szocs I1dik6 igazgat6 es K6nya Tibor iskolalelkesz megkoszoruzta a Bethlen
Iskola udvaran leva Bethlen szobrot
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~ Hirtelen tel lett.
A Balaton is befagyott.
Balatonalmadlban a Sari Villa a Balaton eslOkkeleti

6ble k6zeleben alit magaban, k6r6tte mindent h6 borl
tott ...

Telen nem iakta senki, kihalt volt. bar egy idos gond
nokfele rendszeresen jart a villaba, temperalni a haz falait,
hogy ne fagyjon meg semmi.

Olyan allagmeg6vasfeie volt a munkaja.
Egylk delutan - koran s6tetedett - z6rgettek a nagy

t61gyfa a)t6n, Andras, a mindenes megrezzent, ..
- Ki lehet az ilyenkor, itt aho! a madar sem jar telen?

~ gondolto, s nehezkesen egy gyertyat gyujtott es lesanti
kalt a lepeson.

.A,z ajt6t kitarta, a szel egy h6g6rgeteget kapott epp fel
es sodorta maga elott, kegyetlen hldeg volt, ket gyermek
611t 0 kapuban, felig agyonfagyva,

- Hat TI, hogy kerOlt6k ide? - kerdezte Andras.
- Mi oz osztaiyunkkal kirandulni 16ttonk es eltevedtOnk-

vaeogtak-, nemtaialjuk a szallashelyOnk fele vezeto utat,
8S felOnk, hogy rank esteledik, akkor lattuk meg ezt a villat,
hat bez6rgettOnk...

- J61 tettetek, gyertek gyorsan be - mondta a gond
nok- majd t6rolk6zoket, takar6ka~ hozott, es felsz611totta
a gyerekeket, hogy j61 t6r61k6zzenek meg, d6rzs61jek at
o testokei". hogy a verkeringesOket serkentsek, majd bur
kol6zzanak be a takar6kba. Sietve eltUnt a konyhaban,
hogy teat l'ozz6n,

Mikor 0 forr6 teaval visszatert, a ket gyermek 6sszebuj
va m6r aludt...

Gondolto, szegenyek, milyen eigy6t6rt 611apotba kerOI
tek, meg j6, hogy megtal61tak ezt a villat, no es 0 is pont
most volt itt, milyen szerenese...

Hozott meg pokr6eokat, j61 betakarta oket es egy
gyerty6t az asztalon hagyott a flnom eitromos te6val meg
sajtos keksszel, hogy na felebrednek, tudjanak enni-inni es
ne Uedjenek meg, hogy hoi vannak."

lrt egy cedul6t, hogy elment halO, skora reggel vlsz
szai6n.

Alm6diban lakott a feiesegevel. Azt tervezte, hogy reg
gel visszaj6n, s hoz ennival6t 0 gyerekeknek". Mikor be
zarto az ajt6t es t6volodott a villat61, Julesi felebredt es
ebresztgetnl kezdte Zollt Is,

Zoll almosan atfazva motyogott valamit, hogy hagyjo
aiudni.,.

julesl klm6szott 0 sok takar6 al6i es kiv6neslan nezett
k6rOI 0 vll16ban. Vegigj6rta a szob6kat, megnezte a hallt
es pr6b61t vilianyt gyujtanl, de 6ramtalanltva volt az egesz
h6z. Egy m6slk vastag gyertyat tal6lt, amlt az egorol meg
gyujtott, s azzal indult feifedezo k6rutro,

A szel suvltett kinn, kOl6n6s hangoKat adva eleg felei
metesnek Wnto

A gyerekek nyoleadikosok voltak, a fovarosb61 j6ttek
oszt61yklr6ndulasra a tell szOnetben, esak valahogy elsza
kadtak a csoportjukt6i. Telefont pr6balt keresnl a 16ny,
hogy ertesltse az oszt6lyfonoket. ne remOljenek meg az
elWnesOk mlatt, de nem talalt. Eigondolkodott, hogyan
szoktok itt a kOlvil6ggai erlntkezni az emberek? A mobil
-i-elefonja iemerOlt, a t61tojet a szaliasukon hagyta, Zolln61
pedlg nem volt. Reggelig valahogy esak klblrj6k - gondol
to -, sesendben visszament a fiuhoz, aki mar kereste, hogy
merre/6r ...

Eimondta nekl, hogy a gondnok egy eedul6t hagyott,
es keksze'r, te6t, gyerty6t. Itt kihuzz6k reggelig es majd reg
gel ertesitik az oszt6lyfon6kot, hogy nem vesztek ei. most

Mesek, versek...

A Sari Villa rejtelye

~ I

mar nem tudnak semmit sem termi.
Zoli egyetertett. megpr6baltak a fekhelyuket elkeszrte

ni es nyugov6ra terni.
Mikor elesendesedett minden, kOl6n6s hangokat hal

lottak...
A szelljesztoen fUjt, sOvitett, de ezek a nangok nem kl

vulrol j6ttek, ..
Lelegzet visszafojtva v6rakoztak, fUleltek, pr6balt6k ki

talalnl, hogy ml lehet az es honnan haI1j6k... Neha elesen
desOIt. majd ismet valami mond6kafelet hallottak, kesobb
meg mintha enekelt volna ...

- No, ennek utana jarunk!- sz61t b6tran Zoll, es az ego
gyerty6val a kezeben elindult a lepeson lefeie, ahonnan
a hangok j6ttek...

- V6rj meg, ne hagyj itt egyedOI - ki61tott Julesi en is
megyek veled.,.

Szorosan egym6st k6vetve lepkedtek a lepeson az ego
gyertya langja 6rny es fenyjatekot hagyott a falon, az 0
6rnyekuk megnyult es ezen nevettek.. ,

- Olyan, mint az elvarazsolt kastelyban - mondta Zoll.
- Ja, de azert kieslt felelmetes - v61aszolt Julesl.
Meg61ltak, slri esend volt. nem tudt6k merre Induljanak,

majd a szuteren felol Ismet hallottak valamlt. de most In
kabb egy noi eneklesnek tant.,.

A hang iranyaba mentek, k6zben nagy robajjal a szel
feltepte az egyik ablakot, az klvag6dott es h6darat hor
dott be a szel a padI6ro ...

Felsikoltottak, mert nagyon varatlanul erte oket, visslO
meCltek a iepeson felfele, hogy bereteszeljek az ablakot.

Ujra elindultak es lass esodat, egy aranyhaju 16ny a1ak
ja lebegett a lepeso felett .. ,

D6bbenten alltak, mozdulatlans6gba merevedve,
mire Julesl megsz6lrtotta:

- ~i vagy Te?
- Eeen? - en TOnder TOnde vagyok, a t6rsalmmal itt

j6tszottunk, de en elalmosodtam ,es iepihentem, mire fel
ebredtem nem tal61tam oket... Enekelnl kezdtem, hogy
r:neghalljak a tOnder dalt, amivel egym6st szoktuk hlvni ...
Es TI. kik vagytok? - kerdezte esengo hangon nevetve,
nem tant sem izgatottnak, sem agg6d6nak...

A gyerekek rendre elmeseltek a t6rtenetOket, mire a j6
lUnder meglgerte, hogy minden rendben lesz...

Azzal huss, kilebegett a szuterenb61 es eIWnt...
A ket gyerek almelkodva nezett ut6na, Zoll megsz6lalt:
- CSlpjel meg! Ez velOnk t6rtenik? Nem ertem...
TOnder TOnde megkereste a gyerekek sz6l1ashelyet, ott

az osztalyfon6knot es elmondta nekl. hogy a gyerekek j61
vannak, s minden rendben van velOk, reggel talalkozhat
nak.

A tanarno halasan k6sz6nte meg a tondernek, aki is
met k6dde valt ...

Lassan, keyes alvassal reggel lett, el~y6t6rten itt6k
meg a jeghideg te6t. ettek p6r szem kekszet is es v6rt6k a
gondnokot, hogy ertok j6jj6n ...

Andras meg Is erkezett, boseges reggelit hozva.
fS~rdezte, hogy telt az eJszakajuk.
Ok elmeseltek a tOnderrel val6 talalkoz6sukat, a remisz

to han_gokat, a vihar jatek6t az ablakkal, esak ugy dult be
1010k a sz6.

A gondnok 61melkodva hallgatta, s kerte, hogy mutas
s6k meg, hoi talalkoztak vele. Ok elindultak a lepeson, de
mire odaertek nyoma sem volt egyetlen tUndernek sem.

- Itt nem volt senki - valaszolt esendben Andr6s.
- De itt volt, mindketten lattuk, sot beszeltUnk is vele ...
- Az lehetetlen, haesak nem 6imodt6tok az egeszet.,.

Az embert a kepzelete, fantaziaja sokszor megesalja" .
Masnap ket tanar j6tt a gyerekekert, megnyugtatt6k

a t6bbieket is, el sem tudt6k kepzelnl. honnan tudhattak
r6luk, hogy a Sari Vil16ban ejslOk6ztak, mikor a gondnok
mosolyogva nezett rajuk .. ,

- Most m6r mindent ertek - mondta Zoli.- Az Andras er
tesltette oket, mikor hazament, h6t persze, ez a huszon-
eg'iedik szazad... .

Igy ert veget a S6ri Villaban a gyerekek rejtelyes, izgal
mas kalandja ...

Benke M6ria
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Zoldsegporkolt

Kolozsvari szalonnab61 kiolvaszljuk a zsfrt, amin hagymal pirflunk. Kockara
vagott sargarepal, feherrepat. karalabel, zeller! es apr6ra vagolt gombell adunk
hozza. Sajal levukben fod6 alatt paroljuk. Ha mar megpuhullak, a lalalas el6tt
felver! tojast onWnk hozza es addig hagyjuk a luzon, amfg a tojas lagyan meg
nem kot. F6tt burgonyaval talaljuk.

Seidl Ambrus

FENVO FURESzARU
deszkak, ass lapok, lecek, kerlte5Iece~, pall6k,

szeg6lecek, gerendak, lamberia

TOZ/FA
bOkk, tblgy, akac, akacfao5zlop

/' KAPUFA 'ST. 'Gyomaend~6(J, II. ker..467.
" ""'06170513-95-;4,' . ,

. ~ k~rido~osi.uton, avasarter ':'tan '.'. .....'~.

Hdzhoz jon a fodrasz!

Szeretettei varom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes kbru noi-, ferti es

gyermek-fodraszatomban.

Igeny szennt h6zhaz is megyek! Hetvegeken is!

Lot!<6czkine Erdos Magda/no

GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5031

EZQZ

On
hirdetesenek

a he/ye!

META.LSTOP
KEREKPARES

SZERELVENY DZLET
Ken>kpar forgaJmaz6 markabolt es szerviz

- Tornad6 elektromos kerekparok,
- gazkeszu[ekek, kazanok, radiatorok,

csovek, szerelvenyek. e'"''.hiitoszekrenyek, fagyaszt61adak, mos6gepek,· .
haztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 elektronika. .
szegek, csavarok, zarak, lakatok, .
fiird6kadak, mosd6k, csaptelepek, mosogat6k . ,
Juliust61 kedvez6 aron ZARTSZELV£NYEK,' .
TERHAL6K, ESOCSATORNAK is kaphat6k!

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

Minden feliHeten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes koru
fel{ljitasat, elkCpzelesei szerint!

Mlmkdink garancidlisak,
fdvitelezesenek a legfobb

szempontja a lehetlf
legjobb minoseg eterese a legmegfizethetobb aron!

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

PROFILJAINK:

- [estes, mazohis, tapetazas
homlokzatszigeteies, h6szigetelO rendszerek
gipszkarton falak, almennyezetek, el6tetfalak, boltfvek

- rejtett vilagftasok, gipszkarton dfszftesek, dobozohisok
!aminaIt parketta lerakasa, parkettacsiszolas

- flird6k, konyhak burkolasa, komlives munkak
- tet6terek beepftese, szigete1ese

nyflaszar6k, ajt6k, abJakok csereje
bontas, sitt e!szaJlftas
vizes falak sZigetelese

- hazak klils6 homlokzatanak sZigetelese, szfnezese
hidegburkoJas (csempe, jar6lap, marvany, granit lerakasa,

- ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, Iin6leum, szalagparketta, laminalt

parketta,
- padl6sz6nyeg, dekorpanel rablsa es fektetese)
- allvanyozas, allvanyok berbeadasa (gurulos, homlokzati)

LATK6cZKI LAsZL6 • Telefon: 06/70/381-4227
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AKIK AZ OROKKEVALOSAGBA KOLTOZTEK
Hfradasunkban csak azokr61 emlekeziink

meg, akiknek kozlesehez a hozzatartoz6k hozza-
jamltak! I

BELA J6ZSEF gyomaendrodi lakos, I
eletenek 96-dik eveben, 2015. okt6ber
I·jen, visszaadta lelket teremtojenek. Gya
szoljak a csaladtagjai. a rokonok es ismero
sole Isten orkodjon pihenese felett.

Koszonetnyilvanitas
Szeretnenk megkoszonni mindazoknak

a reszvetelet, aldk 2015. szeptember IS-en
vegs6 bucsut vettek es velunk egyutt elld
sertete utols6 lltjara Kovacs Lasz16t.

A gyaszo16 csalad

"1te,,. ,,~Ii d filt, ~ 4JWiiluMeI< w~:
';fiMa. 4J<i~ ~, dl#1.o4, We4.
tJ4 itt ,,~a4 6eH,~ "4e4<4edM< .sWJ.,
~f41W 4.vJM4~ a. td9tde«4i<;."

(~ tppda.)
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Temetokert. ..

Halottaink sirhantjara,
vin\.got viszunk ki mama'
Imat mondunk a lelkiiker'
bekejiiket leljek e kent ...
Elmelazom a sir felett,
emlekek rohannak meg.
A;z eIetiik elottem lepereg,
Oket az Isten aldja meg.
Gondolkodom, elmeIkedem,
emlekeimben arcvonasaikat keresem ...
Milyen volt, amig itt voltak?
Csend van, mindeniitt holtal<. ..
Bekesseggel a lellcemben,
nyugalommaI a ~zivemben

rendezgetem vlraglmat
elmondom az imaimat.
Meggyujtom a gyertyat ertiik.
Imainkban Istent kertuk,
elmentek, bekeben nyugosznak,
a mennyek orszagaban talalkoznak.
Sziil6k, hazasparok, gyermekek
a fenyben egymasra leljenek!
Felettiink is mulik az Elet,
halat adunk erte a Mindensegnek. ..
Egyszer fOldi utunk veget er,
az utanunk jov6k imaja eIkiser. ..

Vecses, 2014. okt6ber 31.
Benke Maria

A kepen balr61 jobbra, elsa sor: Kun Margit, Gyannati Gyorgyne
tanamo, Herda Magdolna, Papp R6zsika, Ronyecz Falne osztalyfOnok.
Puskas Alice. Gyebnar Ilona

Kozepsa sor: Htmya Zsuzsanna, Majoros Katalin, Weidmann Maria,

Negyveneves erettsegi tahilkoz6

Okt6ber 3-an
negyveneves erettsegi
talalkoz6ra gyUltek
ossze az 1975-ben
erettsegizelt egykori
4. a osztaly tanul6i.

A volt tanter
miinkben elfoglaltuk
a helyiinket, es "osz
talyf6noki 6raval"
kezdtiik a taIalkoz6t.
Megemlekeztiink d
hunyt tanarainkr61.
osztal ytarsainkr6l.
Ezutan mindenki
beszamolt az eimult
evek torteneseir61,
majd a Karas ette
remben vacsoraval
fejez6dott be a j6l
sikeriilt talalkoz6.
Egykor 36-an erett
segiztunk, es huszan
jottiink el a talalko
zora.

Ivanyi Laszlo

Jenei Judit, Ivanyi Laszl6, Nagy Ferenc
Hannadik sor: Juhasz Lajos. Szucs Tibor, Gyokos Gabriella, Farkas

Zoltan. Vincze Erzsebet, Katona Erzsebet, Bacsi Ildik6, Hunya Anik6.
Szurovecz Bela
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A Szent Gellert Katolikus Altahlnos Iskola, Gimnazium es Kollegium hirei

Oszi het

Okt6ber 2. heteben az als6 tagozaton oszi hetet tartot
tunk. Ezt megelozoen a gyerekek gyujtomunkM vegeztek.
6szi termeseket, gyUm6lcs6ket, faleveleket gyujt6ttek. Az
elsa napan gesztenyevel dobtak celba a tanul6k. Hatalmas
ielkesedessel pr6baltak a kosarba celozni. Kedden kerekpa
ros Ugyessegi versenyt rendeztUnk. Izgalmas akadalypalyan
kellett vegighaladni a vallalkoz6 szellemu kisdiakoknak. A
k6vetkezo napon di6t t6rtUnk, csUt6rt6k6n pedig kUI6nfele
magvakb61 oszi tajkepet keszftettUnk. A legszebb munkakb61
kiallftast rendeztUnk az iskola aulajaban. A het lezarasakent
gyUm6lcssaiatat keszftettUnk oszi gyUm6lcs6kboi. Elmenyek
ben gazdag hetet tudhattunk magunk m6g6tt, ahol minden
ki remekUI erezte magat

Kollegium altalanos iskolajaban 2015. okt6ber 12-16-ig hulla
dekgazdalkodasi hetet tartottunk. A het folyaman eloi:etesen
gyujt6tt hulladekokb61, ujsagokb61, muanyag kupakokb61
keszftettUnk az als6 tagozatos diakokkal kUI6nb6zo jMeko
kat, targyakat, kepeket. A szelektfv hulladekgyujtesrol egy
kisfilmet tekintettUnk meg az iskola aulajaban, amellyel kap
csoiatban feladatokat oldottak meg a gyerekek. Okt6ber 16
an az als6s es fels6s diakok hulladekgyujtesen vettek reszt Az
iskola parkol6jaban ketto hatafmas kontenerbe ujsagpapirt
es kartonpapfrt gyujt6ttek a gyerekek a szUI6k aktfv k6zre
muk6desevel. A befofyt 6sszeget az osztalyok k6z6tt osztjuk
szeto

Ezuton is k6sz6njUk a kedves szUI6k tamogatasM!

Kerekine Kovacs Klara
tanft6

Oro5zlan a konyvtarban

A Szent Gellert Katolikus Aitalanos Iskola, Gimnazium es

Hulladekgazdalkodasi het

2015. O~. 30-an tartottuk meg a "SziilOk Akaderniaja" ~lso elOadasat ':1z
internet veszelyei"cfmmel. Az eload6 Metis Marcell tanar ur volt. Koszonjiik

a kedves sziilOknek az erdeklOdest es a n!szvetelt!

A Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskola, Gimnazium es Kollegium alta
lanos iskolai telephelyen rendhagy6 tortenelem6ra kereteben emlekeztiink

meg az 1849. okt6ber 6-ai esemenyekrol.

A Hatar Gyozo
Varosi K6nyvtar Oszi
K6nyvtari Napok ren
dezvenysorozatanak
programjain vettUnk
reszt tanul6inkkal ok
t6ber masodik hete
ben. A zar6 esemeny
a K6nyves Vasarnap
dmet kapta, ahol isko
lank neg)(edikes diak
jai Michelle Knudsen
Oroszlan a k6nyvtar
ban cimu mesejet ad
tak elo dramatikus for
maban.

Meszarosne Kiss
Katalin

osztalyf6nok
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Igazan sikeres rekordot allitottak fel azok, akik ugy d6nt6t
tek elfogadjak a meghivast, es r€szt vesznek a gyomaendr6di
Kis Balint Altalanos Iskola szombat esti vacsorajan. A rekord
nemcsak a letszamban mutatkozott meg, a hangulatot segi
tette a j6 zene, valamint a tancos labu vendegsereg. Egyutt
tancoltak gyerekek, szU16k es pedag6gusok. Sokaknak ked
vezett a szerencse, ertekes tombolatargyakkal terhettek haza.

Az iskola vezet6sege k6sz6netet fejezi ki a SzUI6i Munka
koz6sseg tagjainak, akik munkajukkal, tombolatargyak ado
manyozasaval segitettek a vacsora megrendezeset.

K6szonjuk szul6knek es pedag6gusoknak es minden ked
ves vendegunknek, hogy jelenletevel megtisztelt bennUnket
es hozzajarult a bal sikeressegehez.

A bevetelt a H6s6k uti iskola jatsz6teri eszkozeinek fejlesz
tesere kivanjuk fordftani.

Hagyomanyainkhoz hfven egy szep oszi pentek delutan eb
ben a tanevben is felavattuk az els6 osztalyosainkat, a kisfecske
inket. A fecskeavat6t osszekapcsoltuk a gyUm6lcsnappal, amel
most az alma jegyeben telt. Minden osztaly lelkesen keszult err
a delutimra, de f61eg a negyedikesek es az elsosok. Az els6so
jatekos, dalos bemutatkozasat enekes, tancos vigadalom k6vet
teo A hangulat fokozasaban a negyedikeseknek, Adrika nenine
es Gyula b,1csinak jutott a fOszerep. A hozzank ismet ellatogat'
6vodasok is nagyon j61 ereztek magukat. Termeszetesen az ajan
dekozas sem maradhatott el. Az Is6s6k fecskes nyaklancot, a
ovisok alma sikbabot kaptak. A felfokozott hangulatu delutan
mindenki a sajat osztillyaban gyLim6lcs- es sutemenyevesse
zarta.

• •
• • •

Ebben az evben is megLinnepeltLik az «Isos osztalyok fel
keri.iIeset a Fa uti iskolaba. Az elsas fecskekbol 5. osztalyra me
hecskek lettek, akik kLil6nb6z6 trefas feladatok megoldasaval
bizonyitottiik alkalmassagukat a fels6s n :vre. Sorversenyek,
tot6 kit61tese es a fogadalom elrnondasn utan nyolcadikos ta
nul6ink egy jelvenyt Wztek fel a mehecskeknek a pr6ba telje
siteseert. A nagyok es l<icSIl< mindnyajan j61 ereztek magukat
ebben a vidam araban.

A Szabadsag teren kerUlt megrendezesre a 2015. okt6be
23-i varosi megemlekezes. Toldi Balazs polgarmester kosz6nt6
szavai utan Danko Bela orszaggylilesi kepvisel6 mondott Onnepi
beszedet, majd a Kis Balint Altalanos Iskola irodalmi szinpada e
felsas enekkara adott Unnepi musort. A szinvonalas megemleke
zes koszoruzassal zilrult.
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E-mail: feszekpanzio@mail.globonet.hu
http://www.feszekpanzio.hu

Kedves vciscirloim!
xi

• Kundal16k, szeneskalyhak, kalyhacsiivek
• Zomancozoll iistiik, iislhazak, szeneskun

Ilak-begyujt6 kockak
It Oszi viraghagymak: tulipan, crocus, sIb.
• ~uanyag hord6k -savanyfl6 edenyek -

,-- ---, uveg ballonok
• !y\utragyak, viragtapok, viragfiildek
• As6k, lapatok, keziszerszamok, talicskak
• MunKaruhak, vediicipiik, gumicsizmak,

vediikesztyuK
• Szegek, csavarok, kerftesdr6tok
• Festekaruk, higft6k, ecsetek, festiihengerek
• Zsakos csemperagaszt6k, glelleliik,

vakol6anyagok
• Kutya, macskueledelek, kiegeszftiik
• Sziinyegek, iisszekiitiik, fiirdiiszobaszii

nyegek, viaszosvasznak
• Alu lelrak, ruhuszarft6k, vasaloallvanyok, stb.
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Evek 6ta nagy kedvvel vesznek reszt tanul6ink a Bolyai csa
patversenyeken, mert ez az a verseny, amely segiti a diakokat
azon kepessegeik kifejleszteseben, hogy kozosen, osszedolgozva
oldjanak meg problemakat.

A Bolyai Matematikai Csapatversenyt 2015. okt6ber 16-an
rendeztek. A megmerettetesen evfolyamonkent egy-egy csapat
kepviselte intezmenyunket. A 8. evfolyamos Okostojasok (Almasi
Lili, Gal Bence, Ugrai Laszl6 es T6th Akos) megyei 7. helyezest er
tek el! Felkesz(to tanaraik: Vaszk6 Lajosne es Szurovecz Zoltanne.
A 7. evfolyamos Negy a hetediken nevu csapat (Deli Boglarka,
Munk,ksi Lili, Nemeth Regina es Rak David) megyei 21. helyezett
lett. a 6. evfolyamos Kocka Zsenik (Ign;kz Reka, Ugrai Eva, Sztojan
Zoltan es Erdosi Greta) megyei 23. helyezest ertek el. Felkeszit6
tanaruk: Fekecs Eva. Az 5. evfolyamos Kockafejek (Kun Norbert,
Kovacs Adrian, Socz6 Szabolcs es Hugyik Zoltan) pedig megyei
40. helyezettek lettek. Felkeszit6 tanaruk: Csap6ne Pap Zsuzsa.

A Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyt 2015. november 6-an ren
deztek. A furfangos, sokszor csavaros eszjarast igenyl6 feladatok
megoldasa utan par nappal mar megtekinthettLik az eredmenye
ket a verseny honlapjan. brommel vettUk tudomasul, hogy ket
csapatunk is bejutott Bekes megye legjobb 10 csapata koze. A 8.
evfolyamos Zsenipalantak (Almasi Lili, Bartha Karina, Gal Bence
es Ladanyi Sara) megyei 9. helyezettek lettel<. Fell<eszit6 tanarllk:
Forgacsne Gyetvai Krisztina. Az 5. evfolyamos Geniuszok (Cstlllyi
Brigitta, Pinter Dorka, Varga Vanda es Vinkovics Agnes) megyei
10. helyezest ertek el. Felkeszit6 tanaruk: Domokos Anil<6. A 6.
evfolyamos Kis Nyelveszek (Nandori Vikt6ria Szava, $ztojan Zol
tan, Nagy Szonja es Saly Sara) megyei 15. helyezettek lettek, mig
a 7. evfolyamos Elmes Csapat (Deli Boglarka, Kovacs D6ra, Rilk
David es Varju Gerg6) pedig megyei 19. helyezett lett. Felkeszft6
tanarllk: Hunya Jolan.

Marton-napi lampionos felvonulas

A Nemet Nemzetisegi bnkormanyzat mar 3. eve szervez a
Marton-naphoz kapcsol6d6 programot az egesz varosnak. Az

Nemet lIemzeti egi IInpolI

iden november 13-an kerult SOt a rendezvenyre. A Katona J6zsef
Muvel6desi K6zpont szinpadan elosz6r a Szazszorszep 6voda
nemet nemzetisegi nyelvu 6vodasai jatszottak nemet nyelvu ja
tekokat, majd a gyomaendr6di Kis Balint Altalanos Iskola nemet
nemzetisegi osztalyai adtak musort. A 4. a osztalyosok Szent Mar
ton tortenetet ismertettek meg a nagyszamu k6z6nseggel, az 5.a
osztalyosok pedig egy lampiohos tancot adtak e16. Az enekuket

6vodrisok is szerepeltek (j Nerncl nel'llzetisegi napoli

Schwalm Gyula tanar til' kfserte szintetizatorral. A 2. a osztalyo
sok hangulatos dala is 1216 zenekiserettel sz6lt. A nemet nyelvet
tanul6 8. osztalyosok eloadasaban pedig Marton-napi verseket
hallhattak az erdekl6dok. Ezutan kezrnuves foglalkozasokon ve
hettek reszt a gyermekek es feln6ttek egyarant. A Marton-napi
rajzversenyre keszitett alkotasokat is megtekinthettek a vende
gek, sa jutalmazott gyermekek pedig orommel vettek at l<is ajan
dekaikat. Ezutan kerult SOl' a lampionos felvonulasra. EI6kerLiitek
a korabbi evekben gondosan elkeszftett lampionok, aki pedig
nem hozta el a tavalyi lampasilt, az a helyszinen is keszithetett. A
gyermekek szuleikkel egyutt vonultak a yarOS utcain, Marton-na
pi dalokat enekelve. A muvel6desi hazba visszaterve, stflusosan,
a naphoz ill6en; finom libazsfros, Iilahagymas kenyeret fogyaszt
hattak el a vendegek, melle pedig forr6 teat vagy forralt bort kor
tyolgattak.

Szep ez a hagyomany, s orommel toIt el bennunket, hogy ev
rol eyre egyre t6bben vesznek reszt ezen a programon.

Ogyesen rajzoltak!

2015. okt6ber 29-en kerUlt megrendezesre az Endrod es Vide
ke Takarekszovetkezet 2015. evi rajzpalyazatanal< dfjatad6ja, ahol
a gyomaendr6di Kis Balint Altalanos Iskola ket 4.a osztalyos tanu
16ja Timar Aron - arany minositesu es Fekecs Noemi- kulondljas
lett. MlInkajukert oklevelet es ajandekot vehettek at. A palyazat
temaja:"Ez a vagyam, erre gyujtok" - cimmel.

Rajzukat tovabbkuldtek Budapestre, az orszagos versenyre,
es internetes szavazason is reszt vesznek a munkak: 2016. januar
12. es febrllar 2. kozott.

Kef iigyes rajzol6
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"es megye
A megyei onkormanyzat es a megyei kormanyhivatal kozos ese

menyenek tinnepi beszedet prof. dr. Patyi Andras, a Nemzeti Kozszol
galati Egyetem rektora tartotta, aki elmondta, Bekes megyei Ieven eros
katelek f(izi a megyehez. Szereti Bekes megyet, az itteni tajat, a Karo
soket, szeret hazajonni.

A 300 ev tortenetet dr. Erdesz Adam, a Bekes Megyei Leveltar igaz
gatoja idezte fel, beszelt anal, hogyan neptelenedett el a megye, es ho
gyan epltettek Lljra Bekes megyet az tlj hazat keresok, akik nem feltek a
nehezsegekt61, a megp'robaltatasokt61, amik rajllk vartak.

A Bekes Megyei Onkormanyzar Kbzgy(ilese szeptember 10-" iile
sen fogadta el a kitlinteto dfjakrol szol6 rendeletet, ebben egy ':lj d
ismeres is szerepeI, a Polgarokert-dij, amit minden evben egy olyan
polgannester kaphat, aki legalabb egy eikiuson kereszti.il taltotte be
tisztet, es aki Bekes megye tortenelmi hagyomanyaira eplt6, telepiilese
es a megye fejl6deset elosegita, kiemelkedo kozeleti tevekenyseget ve
gez, vegzett. Ezt a kitiintetest - els6kent - Babak Mihaly, Szarvas varos
polgarmestere kapta meg, aki mllnkassaga iegfontosabb eIisrneresenek
tekinti a dijat.

Az tinnepi esemenyek sora ezzel nem all meg, gyerekeket celzo
programok zajianak. Harnarosan versmond6 versenyen Bekes megyei,
ilietve a megyehez kotad6 szerzok muveit idezik fel felsa lagozaws aI
talanos iskolc\sok es kozepiskolasok, a megye tortenelmfb61 m{iveltsegi.
vetelked6n adnak szamot haromf6s esapatok, valamint a legkisebbek
arr6l keszitettek alkotasokat, miert szeretnek Bekes megyeben elni. A
programsorozat zarasakent a Bekesesabai Evangetiklls Kistemplom
ban baroldc zenei koncertet ad a Budapest Saxophone Quartet Banyai
Julia enekm(ivesz es Kany6 David fuvoJamuvesz vendegszereplesevel.

Varfi Andras
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epel e
Bekes megye \ijraszervezese

nek 300. evfordu16ja tiszteletere a
Bekes Megyei Onkormanyzat ren
dezvenysorozatot inditott, amely
tobb programb6l all. Mult pente
ken emlektabla avatassal, kiallitas
megnyit6val es diszkozgy(Uessel
emlekeztek az tljraszervezesre.

A megyei onkormanyzat cel
ja az, hogy az evfordul6 kapcsan
nyomot hagyjon a lelkekben, az el
mekben, tisztelegjen a mtdt el6tt es
e16remutasson a jov6be. Bar Bekes
megye nyolc evszazada letezik, 300
eve a torok h6doltsag, majd a ku
rue-Iabane hareok nyoman elnep
telenedett, szinte lakatlanna valt.
Gyula 1566-os eleste utan a nemesi
varmegye szervezete gyakorlatilag
megsz(\nt. A fbldek parlagon he-

_ . " , " vertek, pusztava valt a hajdan ter-
dr. Tun-Kovacs Bela avatobeszede m6 terlilet. Azonban egy maroknyi,

tlj hazM keres6 "tlttor6" a nehezsegekt6l sem tartva Lljra benepesitette
a megyet.

Az Lljraszervezes "fizikalis" nyoma az a Banfi Gabor szobrasz-res
taurator altaI keszitett emlektabla, amit a megyehaza falan dr. Turi-Ko
des Bela orszaggyl't1esi kepvisel6. az Orszaggy(iles korelnoke es Zalai
Mihaly, a megyei onkormanyzat elnoke avatott fei. Az iinnepl6k ez
utan Bekesen, a Keeskemeti Gabor Kulturalis Kozpontban vettek reszt
egy kialHtas megnyit6jan. A t<\rJatot korabban a Munk:ksy Mihaly
MLlZellmban mar Jathattak az erdekl6d6k, "A Szent Koronaba vissza
kebelezett Bekes megye tOrok utani helyreaIlitasanak haromszazadik
evforduI6ja" alkaimab61 osszeallitott kiallitast az linnepseg alkalmab6I
koJtoztettek ideiglenesen Bekesre.

A Dap iegfontosabb esemenye a Bekes Megyei KormanyhivatallaI
kozosen szervezett linnepi megemlekezes volt, ami a hazigazdak ko
szont6ive! indlllt: Izs6 Gabor Bekes varos polgarmestere, Gajda R6
bert, a Bekes Megyei Kormanyhivatalt vezeW kormanymegbizott es
Zalai Mihaly, a Bekes Megyei Onkormanyzat Kozgyi'tIesenek elnoke
emelte ki, miert fontos emlekezntink, mit jelent Bekes megye eleteben,
tortenelmeben az elmltlt haromszaz ev, mit koszonhetlink eleinknek,
es mit kell tovabbadnllnk az lltanllnk kovetkez6 nemzedekl1ek.

A diszkozgyiiles fenyet a Bekesesabai ]6kai Szinhaz el6adasa emel
teo A musorban kobozon jatszott Baligane Jankov Gyongyver, es o.
Belenceres Tancegylittes fiataI tehetsegei enekeltek-tancoltak a szin
padon. A prodllkci6 Ietrehozasaban Tege Antal es a szfnhaz szfnm(i
veszei kozremiikodtek.

Furkeszve nez a rongyos istall6 szegeny
jaszoiaban piheg6 gyermekre a ketkedo. Bant
ja 6t a szereny keret. Hogyan es miert jelent
meg a masodik isteni szemely i1yen alakban
3 foidon? A hitetlenseg teleben megdermedt
szive nem tudja megerteni azt, hogy mikent
:;zulethetik istall6ban a vilag Ura. akinek ren
delkezesere allott a fold minden ekessege es
gazdagsaga? Minden tagadasa es eilentmon
dasa rnellett is erzi azonban, hogy valami
rendkivuli do loggal all szemben. Nines a vilag
nak egyetlen esemenye, mely fontossagaval
megkozelftene a betlehemi szuletest. A vilag
minden orszaga, minden embere az isteni
gyermek szuleteset61 szamitja ma is az idot,
a tOrtenelmet, jelezven hogy vilagfordulat. vj
kezdet diltuma az els6 karaesonyi ejszaka.

Komor megillet6dessel tekint oda bunron
gyaiban az Istent61 eltavoiodott bunos em
ber. tszebe jut artatlan gyermekkora. amikor
meg csiliog6 szemmel tudott ratekinteni a
karaesonyfara. Wgigpereg szemei ei6tt elsa
bukasa, majd buneinek sokasaga, s erzi-Iatja,
hogy minel jobban tavolodott el a betiehemi
kisdedt61, annal inkabb zakiatottabb, nyomo-

rusagosabb, ketsegbe ejt6bb lett a lelki vila
gao Csendes deru, bekes orom, bensoseges
nyugafom reg kiveszett a szivebol. 5 amit a
vilagt61 kapott, az ketes ertek, talmi gyongy,
minden, esak nem lelki bekesseg.

Derus areeal, boldog mosollyai nezi Jezusat
a hitval16. Amikor a jaszoira, a szegeny kornye
zetre nez, a hala konnye esillog a szemeben.
iVtennyire is ertekeli az Isten az ember lelket,
hogy szeretetb6l a legnagyobb megalazko
dast, a legnagyobb szenvedest es nelklilozest
is orommel valla Ita erte.

Onkent valla Ita es tiszteletre melt6va tette
a szegenysege, hogy mindorokre eszben tart
suk orok celunkat, mely nem a vilag javainak
korlatlan osszehalmozasaval, hanem az Isten
megismereseb61, szereteteb61 es paranesai
nak huseges teljesfteseb61 all. Pelditjaval meg
edesitette a nelkulozes es szenvedes keseru
kenyeret. hogy 6t kbvetve es sorsunkat Istenre
bizva reszt vegyunk az 6 egi gazdagsagaban
is. De peldi3t adott a gazdagoknak is. Ha () le
mondott szeretetben vegteien gazdagsagar6\
es magara vette a nyomorvsag kontOset, a
gazdagok se sajnaljanak lemondani folosieges

cieomaikr61. fenyuzeseikrol es segftsenek azo
kon, akik az elet keresztjet svlyosan hordjak.

Acsendes betlehemi istall6 hangos a szere·o

tet himnuszilt6i.
Ember! Akarmilyen keseru a sorsod, barmi-·

iyen ketsegbeejt6 a hoinapod, barmennyire i,
sotet a jov6d, ne felj!

Csak egyre vigyazz: a ielked iegnagyobb
kincsere, a hitedrel

Ha sen kid sines, az a i<is Jezus a tied! Men).
siess hozza. A pasztorok buzg6sagavai, a bOI
esek hitevel es kitartasavaf kozeledj feie es
megnyugvast. lelki erot, kitartast nyersz az
elet klizdelmeihez. Hasonl6va lett hozzad,
hogy lelekben te is hasoni6va legy Istenedhez!

Szomoru, nehez sorsod tegyen gondolko
d6va es nyissa meg lelkedet a bebocsatast
kero foldre szallott Isten elott!

Csak fgy lesz megelegedett es boldog Icara
csony-unneped!

Forras: Harmas Koros, .: 935. dec. 1S
Csernus Mihaly apatplebanos

szerkesztett, aktuaiizalt vaitoz;:F~

K6zreadta: Hegedus BenCE:
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Hirek innen-onnan es hazunk tajar61

2015. december

i Khillitas a nepi valhisossagr61

I
I Nepi valhisossag cimmel kiallitas nyilt a Szent Antal
INephaz kiallit6 termeben 2015. november 7-en.
! Az alland6 klaWtas tematikus rendben mutatja be azo
I kat a targyakat, melyek a falusi lakasbe1sok hazi oltarain, a
j szent sarokban vagy a subl6d tetejen alltak. A napi profan es
! szent cselekedetek szakralls jelleget erositettek a kulbnfele

Marla abrazolasok, a feszuletek, szent kepek es egyeb, a nepi
vallasossagban Jelen levo kegytargyak. A Lourdesi Maria
szobrocskak mellett, a szent csaladot, Paduai Szent Antalt
es a gyermek Jezust abnholjak a porcelanb61, uvegbol vagy
egyszeru gipszbol keszUlt alkotasok. A kbzepso vitrinben, a
Szent Imre Plebanlan orzbtt regi miseruhakb61 es tarsulati

Iz3sz16kb6lIathat6 egy osszeallitas.
A klallitas tobb killonleges targyat is bemutat.
Az egyik a Szent Antal szegenyhazban lakott koldusasz

szony horgolt teritoje, melyet az 1940-es evekben keszltett,
vagy az1872-bol szarmaz6 hordozhat6 Maria szobor.

Az ablak melletti vitrinben egy talpas ilvegpoharat latha

tu~k, melynek ki.i~onb,s tbrt~ne,te van. A poh~r, a csu~abal~i I
GeIst uradalombol szarmazlk es az 1980-as evek eleJen ml
sezesre hasznaltak a tajhazban titokban megtartott misek
soran.

I A kialHtott anyag jelentos reszet alkotjak a bUcsus 1<ir
I gyak. Endrodrol Mariaradnara, kesobb Szentkutra jartak

bucsukra. A bUcsufia nemcsak ajandek volt az itthon mar
adott csaladtagok reszere, hanem ki.ilbnleges gy6gyit6 ero
vel felruhazott targy.

A nepi vallasossag targyait bemutat6 alland6 ki<\.lHtas
letrehozasaban koszonji.ik a segitseget Dr. Denes Zoltan es
peres urnak es Czank Gabor plebanos urnak.

50. hazassagi evfordu16k

Hanyeez Veneel es Farkas Erzsebet okt6ber 3-an szentmise
kereteben adtak halat Istennek az elmult 50 ev kegyelmi ajande
kaiert a hunyai templomban.

Kovar! J6zsef es Hornok Ilona okt6ber II-en szentmise ke
reteben adtak halat a Mindenhat6nak az elmult 50 ev kegyelmi
ajandekaiert a hunyai templomban.

* FELHivAs *
JOTEKONY CEUJ ADAKOZASRA!

Az Elet Masokert Egyesiilet
megrendezi a

XIV. "SEGfTSONK
A RASZORULO GYERMEKEKEN!"

j6tekony celu adakozasat
2015. december 19-en (szombat) 1400 6rakor az

Endrodi Nephazban (Gyomaendrod, Blaha 1. u. 21.)

25 gyomaendrodi, tart6san beteg gyermeket nevelo
f<lszoruI6 csahldot, valamint a belfenyeri arvahaz Ids

Iak6it szeretnenk ebben az esztendoben megajandekozni
a nagylelku felajanlasoknak kOszbnhetoen.

Gyujtunk: az elmUit evekhez hason16an tart6s elelmi
szert, edesseget, ir6szert, jatekokat, konyveket, es min

dent, ami egy gyermek szamara
oromet jelenthet.

A FELAJANLASOKAT A KOVETKEZ6
CfMEKRE VARJUK:

Vaszk6 Sandorne
Gyomaendrod, Kollmann lak6telep (volt OTP melletti

konyveloirodan)
AKI ANYAGILAG SZERETNE SEGiTENI, A KOVET

KEZ6 CfMEN TEHETI MEG:
Szamlaszamunk:

Elet Masokert Egyesiilet
K&H Bank: 10402245-50505148··49571008

Partnerszervezeteink az adomanygyiijtesben:

Gyomaendrodi R6mai Katolikus Egyhcizkbzsegek,
Gyomai Evangelikus Egyhcizkozseg,
Gyomai ReformatllS Egyhazkbzseg,
Szent Laszl6 Zarandoklat szervezoi,

Gyomaendr6di I<allai Ferenc NepfOiskolai Alapitvany

Segitsegi.iket es felajanlasaikat elore is koszonjiilc!

Helyreigazitas

Lapunk okt6beri es novemberi szamaiban egy szemeiyes
visszaemlekezest kozoltem az 1956-os forradalom es megtorlas
endrodi esemenyeivel kapcsolatban. Celom a szemtanll lelkLi
letenek atadasa volt, nem pedig egy tlldomanyos tezis felallita
sa. Az esemenyeket minden resztvevo kiilonbozo arnyalatban
szemlelte, az eltelt majd' 60 ev alatt pedig az emlekek is sokszor
megfakulnak.

fgy tortenhetett meg, hogy a Fulop Imrevel kapcsolatos in
formaei6k egy resze pontatlanul szerepelt, amiert is a esalad sZi
yes megerteset kerem. Az okozott keJletiensegert e1nezest kerek!

Hegedi\s Benee
fOszerkeszto



Paulik Bela 1914-1914
Pal6czi Janos 1914- j 9 [4
Glatz Mihaly 1914-1915
Gyenes Gyorgy kondorostanyai

(hunyai) kaplan: 1914-1921
Dr. Kompasz Arpad GyuJCI 19 j 5-

1917
Hoszpodar Balazs 191 5-1916
Riegel Geza j 916- j 9 t 7
Herbaly istvan 1916-1917.

1918-1918
Takacsy Denes 1917-1919
Kall6 Ferenc 19 t 7- 1918
Kovacs Sandor 1918- I 918
Betucher ferenc 1918- i 9\9

!<ondorostanyal (hunyai) kap
lan: i 942- j 943

Szab6 frigyes lazarista ! 9 j 8-
1921 kondorostanyai
(hunyai) kaplan: 1921-1931

Tfmar Mate 1919-1922
Buday Laszl6 1921-1925
Besenszky Emil 1921-1922,

1923-1924
Bartyik Matyas 1922-1923
Manyi Sandor 1922-1923
T6th Istvan 1923-1925
Dr. Mihalik Istvan 1924-1925
Vaicsak Agoston 1925-1927
Ivanyi Gyorgy 1925- 1926
SUle J6zsef-I925-1926
Kall6 Ferenc 1926-1926
VIagyovits Istvan j 926- (929
Nemcsik Lehel 1926-1928
David Bela 1927-1927
Nagy Istvan 1927- i 928
Ancsln Gyorgy 1928-1933
Szvetits Viktor j 928-1932
Szab6 Imre 1929-1930
Pflaum J6zsef 1930-1933

Leky Kornel 1894- t895
Hamernyik Sandor 1894- [896
Stolmar Erna 1894- 1895
Besser Hug6 1895-1896
Varjl1 Lajos 1895-1898
Szeles Eiek 1896- j 898
Gaspar Istvan 1896- j 900
Bogdanffy Geza 1898- 1900
[(ampel! J6zsef (898- j 90 1
Mellau Istvan i 900-1903
Kovacs Marton i 900-1903
Ruszka Zoltan j 90 1- i 903
l\.'icz Pal 1903-1906
Hagen Ferenc 1903-1 907
Molnar .Ianos j 903- j 905
Lipcsei Gyula j 904-1905
Mazurek Gyuia 1905-1905
r. Lencse Agoston kapucinus

1905-1906
if). Gaher Mihaly 1906-1907
Prikeszki Le6 kapucinus 1906-

1907
Percsy Marton 1907-1907
Csernay Geza 1907-1910
KrajnikGyorgy 1907-1910
P. Polak J6zsef kapucinus 1907-

1908
Papp Bela 1908-1909
Fejer Lajos 1909-1910
Vinkler Gusztav Agoston 1910-

1911
Dominyak Istvan 1910-1911
Hobeck Istvan 1910-191 I
Fontos Janos 191 1-1913
CsernusMihaly 1911-1912
T6th Kalman 1911-1912
Fejer Imre kondorostanyai

(hunyai) kaplan: 1912-1914
Ponner Antal 1912-1913
Erdady Bakacs Istvan 1912-1914
Peszeki Gergely 1913-1915
Banass Laszl6 1913-1914

tij kenyer IZc, lepcrgo kOllny soja,
ar0111-kilcilg(\S, Ielki I<(\bil-ko...
IstCll i1ldjonl Tc Icgy ycgso i1lnl\lJlk,
s iYildCkainkbil szcbb Joyol

Tlmill' Mate

Somossy Viktor t 877- i 877
Nevery Aurel 1877- 1878
Yegh Vince 1878- 1880
Mattos Andras 1878-1879
Sperk J6zsef 1879- 1881
Szomolanyi Modest t 880-1881
Kresznerics Gyorgy 1881- 1886
Rozemberszky Gyuia 1881-1882
David Kornel 1882-1883
Bedak Matyas j 883- t 884,

1885··1888, j 889-ben ple
banos heiyettes

Tarkanyi Peter j 884- 1886
Vagaszky Janos 1886-1889
Eszes Bela j 888- 1890
Szentkiralyi Zoitan istvan 1889-

1890
Tarnay Janos j 890-1892
Kopis J6zsef 1890- 189 i
Bazar Gyula j 890-189 I
Szab6 Istvan 1891-1893
Gorgenyl lena 189 i - j 892
Brosztel Lajos 1892-1894
Palry Bela 1892-1894
Szab6 Sandor 1893-1894

~me.......-
SzUl6fold: BOlcSO, majd koporsol
5arkcsillilg il negy cgti1j fcioll
Anyanyciycd billyogkcnt jelol i
Te Vilgy il teli flo s a tilYilszi zald,

Az endrodi kaplanok nevsora It
Liszt imre j 858-1859, i 859-

1861
Kny Antal 1858- j 860
Boglucz Sandor 1860-1861
Lintenmayer Karoly t 861-1863
fejer Nandor 1861- i 864
Razel J6zsef j 863-1868
Nf.iducivary Gyula i 864- 1865
Ujvf.iry Benedek j 865- j 868
Gr6cz- Bela 1865-1865, j 868-

1869
Turner Mihaly j 868- j 873
Apostol Ubald 1869-1871
Rithammer (Radnai) farkas 187 i-

1872
['l Mesterhazy lmre kapucl-

nus, i 872- I 872, j 873- 1873
Sarrethy Janos t872- I 873
Gyaiay Bela j 873-1875
Spett Gyuia i 873-1875
,.anga laszl6 i 875- 1876
Kaba Lajos 1875-1875
Balazsy Bela 1875-1877
Rezman Kalman kapucinus

1876-1877

2015. december I( 5
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elko5zontiink Ivanyi Laszlo esperes urtol, volt foszerkesztonktol

SzerkesztosegQnk es az End·
rodf Szent Imre Egyhazkolsegert
K6zhaszmJ Alapftvany tagjai a
gyUles utan.

Elsa sor (balr6Ijobbra): Bukva Csilla,
Varfi Andras, Gyuriczane Szabo Erzse
bet, Szab6 Zoltanne, Ivanyi Laszl6, Pola
nyi Eva, Hunya Jolan, Szonda Istvan

Masodik sor (balrol jobbra): Dr. Varju
Laszl6, T6th Peter, Hegedus Bence, Far
kas Zoltanne, Zsogon Renata, Fulop Zol
tan, Pelyva Mikl6s, Socz6 Geza

Hianyoznak: Czank Gabor, Cs. Szabo
Istvan, Seidl Ambrus
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ADVENTI MISEREND

Endrod:
Advent soran hetfon, kedden, szerdan es penteken reggel 6

6rakor "rorate" azaz hajnali mise.
Szombaton este 5 6rakor vecsernye es eloesti mise.

Vasarnap dele16tt 9 6rakor nagymise.

Gyoma:
Szerdan delutan 4 6rakor szentmise a plebanian kialakitott,

[(it6tt imateremben.
Vasarnap delutan 4 6rakor nagymise a templomban.

Hunya:
A meghirdetett hetkoznapokon deiutan 4 6rakor szentmise.

Vasarnap delelott 11 6rakor nagymise.

KARACSONYI MISEREND:
Endrod:

December 24. szenteste:
Ejfelkor: Ejfeli mise.

December 25. karacsony l. napja:
';) ora: nagymise, a hittanos gyerekek pusztorjateldval.

December. 26. Kanlcsony II. napja:
9 ora: nagymise

December. 27. Szent Csahld vasamap/'a
9 ora: nagymise. Mise vegen a jeienl0vii hazasparo c megaldasa 0s

Janos-Hapi borszen'eles.

December 31. Szent Szilveszter papa
17 ora: Ev vegi halaadas.

0jev napjan vasamapi miserend szerint van szel1lmise.

Gyoma:

December 24. szenteste:
22.00 ora: Ejfeli mise.

December 25. kan\csony l. napja:
'.6 ora: nagymise, a hittanos gyerekek pasztorjatekaval.

December. 26. Karacsony II. napja:
16 ora: nagymise

December. 27. Szent Csalad vasamapja
i6 ora: nagymise. Mise vegen a jelenh~vii hazasparok megaldasa 6s

J,\nos-napi borszenteies.

December 31. Szent Szilveszter papa
1.6 ora: tv vegi halaadas. . .

Ojev napjun vasarnapi miserend szerint van szentmise,

Hunya:

December 24. szenteste:
20.00 ora: Ejfeli mise.

December 25. karacsony l. napja:
) J. ora: nagymise, karacsonyi m(\sorral.

December. 26. Karacsony II. napja:
11 ora: nagymise

December. 27. Szent Csalad vasarnapja
1J. 6ra: nagymise. Mise vegen a jelenlevii hazasparok megald:lsa 0s

Janos-napi borszemeles.
December 31. Szent Szilveszter papa

16 ora: tv vegi halaadas.
Ujev napjan vasarnapi miserend szerint van szentmise.

2015. december

"ISTENGYERMEK, KIT IRGALMAD
KOZENK LEHOZOTT..:'

Szentatyank, Ferenc papa a 2016-os evet az Irgalmassag szent
eveve nyilvanitotta, meiy 2015. december 8-t6i, Szeploteien Fo
gantatas i.innepetol 2016. Krisztlls Kiraly i.innepeig tart. Ebben a
szentevben a Szentatya kulOn6sen is fel akarja hivni a vilag keresz
tenyeinek figyehnet az Isten irgalmas szeretetere, atyai j6sagara es
megbocsato szivere.

Ennek a szentevnek jegyeben szeretnenk az idei karacsonyt is
unnepelni, mott6jaul valasztva a jol ismert kadcsonyi enek kez
do sorat: "Istengyermek, kit irgalmad k6zenk lehozott..:' Ez a szep
enek is kidomborftja Istenunk irgalmassagat. Annyira szeretett
bennunket, hogy egy apr6 gyermek alakjat magara 61tve leszallt a
mennyei dicsosegbol a betlehemi szegenyes ista1l6 jaszlaba, hogy
megvaltson minket az 61'6k6s karhozatt61, es hogy benniinket is ta
nilson az irgalmassag cselekedeteire.

Napjainkban elllralkodott a kegyetlenseg, a haborusag, a ver
ontas es ennek k6vetkezmenyekent a j6votol valo felelem es aggo
dalom az emberekben. f:s ezekben a nehez idokben is, dacolva az
emberi kegyetlenseggel es a habor\lt61 val6 telelemmel, felz\lgnak a
karacsonyi harangok, jelezve az Istengyermek erkezeset, jelezve az
Isten irgalmas szeretetet.

Nekunk, keresztenyeknek, ebben az isteni irgalomban biza
kodva kellleborulnunk a betlehemi jaszoI ele, es imadkozni, hogy
a kisded ]ezlls legfObb karacsonyi ajandeI<.kent beket es szeretetet
hozzon a vilag nepeinek.

Egy lelki ir6 visszaemlekezve az elso vilaghaborLl alatti gyer
mekeveire, lejegyzi a h{lborllS idok szegenyes karacsonyait: a boltok
liresek voltak, az embe1'ek hallatlan szegenysegben es nclklil6zes
ben eltek, a csaladfOk a harctereken ki.izd6ttek vagy talan mar el is
estek, -s k6zben elerkezett a Szenteste. A gyermekeit egyedUi nevelo
edesanyanak oem volt penze sem karacsonyfara, sem ajandekok·
ra, megis szeppe akarta tenni gyermekei unnepet. Szines papirb61
keszitett diszeket, melyet a lyukas fazekba Liltetett rozmaringbo
kona f(iz6tt, es vattacsom6b61 keszitett egy baranykat, melynek
gyufaszalakb6l gyartott negy Jabat, s ezt egy kistanyerra allitva, a
"karacsonyfa" ala tett. "Ennyi volt a karacsonyunk. Siralmasan sze
geny volt, -irja a lelki ir6, -de aradt belole edesanyank szeretete, es
ezen keresztul megereztiik az Isten szeretetet is, Aki meg ezekben
a veres idokben sem feledkezett meg roillnk... Tavasszal lefogyva,
sebeslilten, de hazaj6tt edesapank a frontr6l, es lassan vege lett a
haborunak is. Ha nehezen is, de ujrakezdtuk az eletet, es mi gyere
kek hithik, hogy a karacsony ejjelen k6zenk sza1l6 Kisjezlls, az Isten
Bar<inya hozta el nehink ezt az 6romet es bekel:'

Nekunk is hinnunk, biznunk kell az irgalmas Isten szereteteben,
aki karacsony ejjelen k6zenk szall. Hinni, bizni abban, hogy ez a
szeretet erosebb minden emberi habor\lSkodasnal es a fegyverek
hangjamil. S ami a legfontosabb: neklink is minden eronkkel azon
lenni, hogy Jezus irgalmassagat megtanuljllk, es ennek jegyeben
teg)'unk mindent. Segiteni az elesetteken, imadkozni a vilag beke
jeert, imadkozni azert, hogy az emberiseg megertse: a szeretet es
az imadsag az, ami igazi beket tud eredmenyezni a szivekben es a
vilagon do nepek k6z6tt.

Ennek jegyeben gyujtsuk meg december soran a Krisztlls-vanis
szep jelkepen, az adventi koszo1'\1Jl a negy gyertyat, s kerjlik az Is
tengyermeket a j6l ismert fohasszal: "Szelid es alazatos szivii Jews,
alakitsd szivunket a te szent szived szerint!"

Kanicsony szentestejen ezen oszinte keresse! sziveinkben, igye
kezziink minel nagyobb szamban megjelenni az ejfeli misen, es
imadkozzunk egyutt a kisded Jezushoz, hogy az az irgaimassag,
mely ot k6zenk lehozta, k61t6zzek be sziveinkbe, csahidjaink dete
be es az egesz vilag szamara hozzon egyetertest, szeretetet es beket.

Czank Gabor ptebanos



Kozreadta:
Czank Gabor

Ez a rozsaflizer harom tizedbol all, a Szentharomsag tiszteletere.
Bevezetese a szokott modon:

1

Kedves Olvas6k!
Ujsagunk elete tartalmasan telt az elmult h6napokban. Ivanyi

Laszl6 volt f6szerkeszt6 oroshazi esperes-piebanossa tOrtent kineve
zese folytan lemondott tisztseger61, helyebe Hegedus Bencet valasz
tottuk ideiglenes jelleggel. A valtozas kovetkezteben sok kerd6jel es
bizonytalansag meruit fel az ujsag jov6jevei kapcsolatban. Az okt6ber
24-en es november -i4-en tartott szerkeszt6bizottsagi uleseken azon
ban sikerult megnyugtat6an rendezni a heiyzetet, fgy orommel sza
molunk be r6la, hogy ujsagunk ismet stabil alapokon all, a kereszteny,
nemzeti szeliemiseget tovabbra is 6rizzuk.

Hegedus Bence immar vegieges f6szerkeszt6i megbizatast kapott,
a tordelesi feladatokat pedig tovabbra is Ivanyi Laszl6 esperes Iatja ei.
Ezen kivul tobb tartalmi es formai ujitas bevezeteser61 is dontes szule
tett, melyeket foiyamatosan fogunk megvai6sftani, nehany mar ebben
a szamban is eszrevehet6.

(sak akkor tudjuk az eiert szinvonalat tartani es tovabb fejl6dni, he.
lapunk anyagi hattere is biztositott. Ezert kerunk minden kit, hogy ne
hanyagoljuk el az ujsag ei6fizeteset. Akik eddig vaiarnilyen okb6i nem
fizettek (elfelejtettek, elhanyagoltak vagy eimaradasuk van), kerjuk p6··
tolni! Ha valaki lapunkat lemondana (amit nagyon sajnalnank), akkor
kerjuk, meg decemberben tegye meg!

Elkeszult lapunkjov6 evi koltsegvetese. Hala Olvas6ink erdekl6de
senek es tamogatasainak, a jov6 evben lapunk eladasi ara tovabbra
is csak 220 Ft lesz.

Akik egyben, egy eyre kifizetik, kedve:lmenyben reszesUlnek:
- a helyi es hunyai olvas6k I'eszere a 2016. evi elofizetes cllja

tovabbra is csak 2.500 Ft/ev
- a postan kUldott lapunk el6fizetesi dija tovabbra is csak

4.800 Ft/ev, mely osszeget kerjUk a mellekelt csekken szlvesked
jenek befizetni.

l<erjUk tovabba, ha valakinel cfmvaltozas all be, azt haladekta
lanul jelentsUk, mert tobben reklamaltak, hogy nem kaptak meg
lapunkat. El6fordul, hogy visszajon a "cimzett ismeretlen, a cimzes
elegtelen" cimkevel, de nem mindig. Ellen6rizzuk a ciml<en, hogy val6
ban elegseges-e a cimzes!

Akinek anyagi helyzete megengedi, hogy az el6fizetesi osszegen
tul tamogassak lapunkat, minden osszegu anyagi tamogatast k05Z0
nettel es szeretettel fogadunk, es el6re is kbszonunk.

Kbszonjuk kedves olvas6inknak, el6fizet6inknek, hogy az elmult
I evben is hQsegesek maradtak lapunkhoz. Kerjuk, lapunkat mutassak

meg ismer6seiknek, csaiadtagjaiknak! Hivjak fel rank a fiataiok tigyei
met is, hisz irasaink r61uk es hozzajuk is sz6inak! Kozeieg a Karacsony.
Lepjuk meg csaladtagjainkat, barc\tainkat egy-egy Varosunk ujsag eI6··
fizetessel!

Minden kedves Olvas6nknak j6 egeszseget, bekes, nyugodt eve- I
ket kivanunk! I

Gyomaendr6d, 2015. december hay: I
Varosunk Szerkeszt6seg~

)!(? olbalt 1)?crltez?ti: ~6(?6 @£?D.

SZENT AMB S
ttnnepe: december 7.

Trieyben sz1.iletett 340 koriil, csa- el, mindenki irant f"J'yalmrolta a fde
ladja R6mab61 szanl1azott. R6ma- barati szeretetet, ne.pe pasztora e.s
ban tanult, cliplomaciai palyal"a ke- tallit6ja volt. Az al'iallusok ellen kflz
sziUt, majd Sirmimnban (Sremska dott, konyveket irt, Idval6 sz6nok volt,
J\1itrovica) volt nivatah10k e.s lciizdott a poganysag maradvallyai

374-bell J\1ilan6ban mukodott mint ellen is.
a varas prefeIdusa, es egy piispokva- Beszedeit tomegek hallgattak, ta
lasztas sonin a katolilrusokes arianu- nulmanyozasam Agoston Afrill:ab61
sok csalrnem veres zavargasba l(eve- Mi1a1l6ba utazott. A sz6noklatok hata...
l'edtek Ambrus a rend fCIUltartasara sa alatt AgOStoll megtert, megkeresz
katolUlklml sietett a helyszillre. Ekkor te1kedett, l1) eletet kezdett.
a fi\~P, egy gyermek be1dabalasara, Hatahl1as tudasa, Idva16 politilmi
kozfeIldaItassal piispOlu{(~valasztotta, erze.ke, rendithetetlen nite a legie
pedi~ alumr meg csak hittanul6 volt. lentOsebb egyhazatyak koze emelte.

IVlegkel'eszteLkedet-t, pappa szen- Mindeg a legtontosabbnak tartotta a
teltek, e.s egy net mlUva december pflspold felaCtatait, de ebben gyakl"Un
7 -en fel is szenteltek Milan6 piispo- gatolta a politilcaban ra var6 felaelatok
Iceve. megoldasa. Meghalt 397. apr. 4-en

Piispbki feIadatait nag)'on j61latta J\1ilan6ban e.s ott van eltemetve.

2015. december

.Az elso tizedben az iidvozlegyeket fgy ima~kozzuk (tizszer):
Odvozlegy Maria, kegyelemmel teljes, az Ur van Ie veled. AI

dott vagy te az asszonyok kozott es aldott az az 6ra, melyben Isten
es Ember sziiletett, a mi urunk, JeZlls KrisztllS. Asszonyunk SZl\Z
Maria, Istennek Szent Anyja, imadkozzal erettUnk, bl\nosokert,
most es halalllnk 6rajAn. Amen.

JVIiatY{l11k... Dicsoseg...

Hiszekegy... Miatyank...
H3xom i.idvoziegy az ahibbi titkokkai:

-k\ hiUinket novelje.
-ki remenylinke erosftse.
-k! szeretetunket tokeletesftse.

Karacsonyi rozsafUzer
("Betlehemi Olvaso")

"I

i\ masodik tizedben az iidvozIegyeket fgy il~Hidkozzuk (tfzszer):
Udvozlegy Maria, kegyelemmei teljes. az Or van Te velecl. AI-

Ott vagy te az asszonyok kozott es alciott legy. dicsoseges szep Szuz
M:.irla, kiWI Isten es Ember sziiletett, a mi urunk, Jews Krisztlls.
Asszonyunk SZl\Z Maria, Istennek Szent Anyja, imadkozzal eret
Kunk, bCmosokert, most es haJaillnk 6nijan. Amen.

Miatyank... Dicsoseg...

A harmadik tizedben az udvozlegyeket fgy imadkozzuk (tfz
')zer):

Odvozlegy Maria, kegyelemmel teljes, az Dr van Te veled. Al
datt vagy te az asszanyok kozott es aldott az az ora, melyben Isten
~s Ember szUletett, es te, tisztasagos szep SZliz Maria, sZlizen meg
.maradtal. Istennek szent anyja es mennyei kiralyno, hiszem, hogy
meghailgatod az en imadsagomat az Isten akarata szerint es az en
lelkemnek iidvossegere. Amen.

Miatyank... Dicsoseg...
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Plt~baniajan. Emellett , . .
1996-t61 oidallagosan ellatJa a hunyal

Szent Laszl6 Kiraly Plebaniat, majd
1997-1999-ig oldaliagosan ellatja a

korbsiadanyi es devavanyai plebaniakat
2010. februar 5-t61 2011. augusztus

'I-ig a gyomai Jezus Szive PI,~.bania'~ is , .
2012. augusztus ll-tol. (egeszsegl

allapota miatt) a f6pasz!ora t~lm~ntl az
endr6di pleo'ania vezetese alol, es Hu-
nyan lesz plebanos .

2015. augusztus 3-t6i oroshazi pl<;,ba
nos es kerUleti esperes

Tevekenysege: _ ,
1982·84 kozott, debreceni segedlel

keszi muki.id6se alatt nagy hangsulyt
helyezett a fiatalok pasztoralasara. Fel
elesztette es ujjaszervezte a fiatalok cso
portjat (f6leg egyetemistak), akik?61 ifju
sag! enekkart szerv,ezett. ,Ez az en~kka~
ma is tovabb el Dalarda neven, a haJdanl
tagok, es ma mar az 6 gyerekeik kozrem0
kodesevel. Ebben az idoben sok lengy~lls

rnegfordult vagy tar~6zkodo.~t a ~~r?sban~.
turizmus es egyeb cella I. Az 0 lel,<lpaszton
ellatasukkal is fogiaikozott, vasarnapon
kent a lengyel miseken zsufolasig megtelt
a Szent Anna templom.

Le/kipasztori szalgalatai rnellettfelujit
tatta a I~tavertesi kapolnat, a hosszupalyi
templom belsejet, az endr6di templomot
kfvulr61. Es talan az eddigi legnagyobb
muve a gyomaendr6di Sze~t,G,elle~t Ka
tolikus Altalanos Iskola fel~pltese es el
inditasa 1994-95 kbzott. Ujabb feladat,
ujabb kihivas: 1999-ben tuzvesz kb~.e! ..
kezteben a ieegett hunyai templom uJJa
epitese, meiy 2000-ben ~I is keszUlt,

FelepUlt a Szent Gellert Katollkus Alta
ianos Iskola tornaterme, ebben is seged
kezii<,

2002-ben felujfttatta az endr6di temp
iomtetot, majd 2003-ban a plebania lakas
reszet

GYOMAEND ODI KR6NI~ - Civil sa;ok-

ZuN," ~ vA' Y A ZL ATYAI
Felepftteti az uj huny.ai. ple?a,nia~

2004-ben, rnelyet a Szent Laszlo OUCSU
napjan a puspok (ir megald~tt., . .. "

2005-ben felujittatja a plebanlallrodat
es hittantermet. _ ,

A 9yomaendr6di bnkormanyzatnal
az Ogyrendi, Oktatasi, Kult.ura!is e.s Esely
egyeni6segi Bizottsag tagJakent IS mun
kalkodik 201 O-ig

Tagja a Bekes Megyei Szocialis Koz
alapftvany kurat6riumanak, annak m:g~

szuneseig (2010), valamint az en~rodl

R6zsahegyi Kalman Altala~os Isk?la,ban
mukod6 Dr. Farkas Janos-fele alapltvany
nak is. , .

A Szarvasi Espereskerulet hitoktatasl
felUgyel6je feladatkbrt is elliltta 2005 feb-
ruarjaig. " ,

Tagja az Egyhazmegyei NyugdlJblzott
sagnak.

Tagja volt egy okume.nikus I~ternetes

Kereszteny lelki gondoz61 szolgalatnak.
2003. okt6ber 7-en a Templamos La

vag rend tiszteletb;li i,o~agga f?~~dja! e5
a Lavagrend Tiszantuli KomturlaJa lelk,
vezet6je 2009-ig. _, _ ..

A Varasunk c. ujsagnak kezdettol fog
va munkatarsa, az egyhazi oidal ?sszeallf
t6ja, valamint technikai munkat~rs. 2007
t61 f6szerkeszt6. Az internetes valtazat az
6 munkaja. ..

2004. okt6ber 23-an Gyamaendrod
Varas Onkormanyzata Gyomaendr6dert
Emlekplakett kitUntetesben reszesitette.

2006. marcius 27-t61 tb. kanonok.
2006. december 16-t61 a Varasunk uj-

sag f6szerkeszt6je. . __
2008. junius 28. Hunya kozsegert k!

tuntet6 dmet kapja.
2009-ben felujfttatja az endr6di temp

lorn el6tti 200 eves muemiek k6keresztet
201 a-ben felujittatja az endr6d.i ,te';1~

10m sekrestyejet. Felujfttatja a pleb.anld
villanyhal6zatanak egy reszet, vala.mlnt a
plebanian es a templamban energlataka-
rekos vilagftasra ter at. ,.. ,

2000..2013-ig nyari szabadsaga IdeJen
ellatja a gorogorszagl ~afpli~ lelkipaszto
ri szolgalatat, kulonos hangsulyt helyezve
a iengyel nyelvu hivekre... .. .

.2015. marcius 23-an puspoke klnevez
te az Isteni Irgaimassag i\postoli Le!ki;egi
fV\ozgalom egyhazmegyel referenseve..

Hobby: Szamftastechnika, valamlnt
Lengyelorszag, mert iengyelUl is tud, va
lamint az utazas.

Az orszagok, ahol eddig jart: l.~n

gyelorszag, Nemetorszag" .Cseharsza.g,
Szlovakia, Romania, Bulgaria, Ausztna,
Olaszorszag, Vatikan, Sa~ .Marino, B,osz
nia-Hercegovina, Szlovenla, Horvator
szag, Szerbia, Maced6n.i~: Mon,tenewo,
Ukrajna, Gorogorszag, Torol<orszag, Iran

(Copyright © 2015 Ivanyi Laszl6)

Aktivan eltoltott sikeres szolg<Hatot
kivanunk uj beosztasaban.

Lejegyezte:
Dr. Varju Laszl6

""

November 14-en unnepi szerkes~to

bizottsdqi Jfes kereteben koszonWnk er
f6szerkesztonktdi, lopalapit6nki-61 Ivan>:i
Laszl6 esoeres IJrt61, aki mintegy huszonket
evig voit'lapunk foszerkeszt?je,s az e~drodi
v6rosn?sz i1/etve Hunya plebanoso IS hu
5zonhdrom evig. Mint ismert, ougusztus
.H61 az oroshazi esperesi keriJiet esperese, 5
a Jezus Sz/ve templom ptebanosa lett.
. Laci atyat en is hus~onev~ ismer~:n,. ~
temette szUleimet IS, 5 tobbszor felvetodotr
bennem a gondoiat, ami6ta e ;ovatot szer:,
kesztem, hogy or61a is kellene Imom, h,sz 0

is orv sokat tett a maga ter(i/eten a varos
~rt kdvetend6 pelda. Erre mindeddig nem
ke;iJIhei'ett sal', hiszen mint az ujsdg (oszer
kesztoje ezl' elhdr/totta szerenyen. Most van
(0 iehetosegem, 5 elek is vele.

Ivanyi laszlo varosunk szUlotte, E,nd
r6don szuletett, itt jart altaltmos iskolaba,
Gyomara gimnaziumba. Szegeden,~egez
te a teol6giat, 1980-ban szenteltek, p~p~
pa. Asotthalom, De?re.cen" H?~sz~paIYI
\/oltak lJtjanak allomasal aztan uJra Itthon
kotOtt ki tobb mint ket evtizedig.
. fgy v~1I roviden munkoss6g6r61:

- Gyornaendrodrol oldallagosan el
lauam a hunyai egyhazko.lseget is 19
evig ugy, hogy a:l: utols6 harom evben
ott laktam - meseli laszlo atya. ;-:,lel
kipasztori munkaim mellett ~elullt.~t
tam a hosszupalyi templom belseJet,
felepftettem es megsz~rvezten! a
~yomaendl'odj ?zel)~.9~II.ert I(atohkus
Altalanos !skoiat, UJJaepltettem a Ie
egett hunyai templomot, ~s ~j pleba~

niat is epitettem,melynek en leUe'"!1 ~:z:

elsa !akoja. Mindezek rnellett ~2. eVI,9
szerkesztettem a 9yomaendrodi Va
msunk ujsagot,

Sokal kbszonhet neki Gyomaendr6d!
tlszteleg e/6tte a szUl6fa/u, az endr6di va
rosresz iak6L

Sok sikert kfvanunk neki lelkipasz~

tod kUldetese ko"etkezo iillomasan, 5

tudjuk ugy megy, !logy a szive~en m.a
fad kozottlink, mint megannyl elszar
mazott.

Ivanyi Laszlo tb. kanonok, esperes
piebanos

f=ndr6don szuietett 1957. julius 29-en.
Az ~Italanas iskolat Endr6don, a gimna~
ziumot Gyoman vegezte, majd ~ sze~edl

szeminariumba kerult. Tanulmanyal el
vegzese utan Dr. Udvardy J6zsef pU~~o!<

ur szentelte pappa Szegeden, 1980. Juni
us 14-en.

Szolgalati helve!: .
'1980-82 kozott Asotthalmon, maJd
1982-84 koz6tt Debrecenben, a Szent

Anna Plebanian kaplan.
1984-89-ig piebanos Hosszupalyiba!:\
1989-2012-ig pedig Gyomaendroo

varos endr6di vihosreszenek Szent Imre
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December 29: Szent T~mas piispok napja.
Az ezen a napon vagott diszn6 zsirjab61 egy tegelyben eitettek a

kamraba, es ugy tartottak, hogy kiilonfele betegsegek idejen a faj6s
testreszt ezzel bekenve, gy6gylliast nyernek. "Szeot Tamas zsirja
oak" nevezte a nepnyelv.

I
I Uhrin Andor

December 4: Szent Borbala (Barbara).
,--~-------.....,.-----,

Borbala oskereszteny vertanll voh, a kozepkor egYlk legtlsztcl-I ,.A gyor:naendr6di K~s
iebb szentje. Pogany r6mai csaladb6l szarmazott. Mikol' edesapja Balint Altalanos Is kola 4. 0

. d' h l' 'k '1 d"'1 'b . , . osztalyos tanul6ja, Uhrinmegm Ja, ogy anya 'ereszteny ett, u 1e en egy toronyba zaratJ3. A d 8 'k ' b' J"-
!. ," ""r ., B ",' . d ' . k' . 'I 'h' n or a e escsa al 0"s eheztetl, vegu -mlvel orDala mIn veglg Itan eereszteny Ite kai Szinhazban, a Legy j6
mellett, apja sajat kezuieg fejezi Ie ianyat a varos foten~n. mindhalalig cimO musical

A Borbara-ag. Borbaia napjan sokfele szokas, !logy kiilonfele f6szerepere jelentkezett,
gyiimo1csfa agakat (meggy, cseresznye, barack) vagnak es a meleg ket masik fiUval e9yUtt. .~~- ~"'.':-"····i,

szobaban vizbe teszik. Ha ujevre a gyiimalcsfaclgak kivintgoznak, dol' megkapta a le,he~o~e-
.. .,.. ., .. "1' ,,', get, elkezdhette probalnl a
ugy tartJak, hogy )0 gyumo cstermes varhato. f6szerepet.

Szeptemberben jelent
December 13: Szent Luca (Lucia) kezett a szerepl6valogatas
Luca is az oskereszteny vertanllk kaze tartozik. KiilOnosen a ra, ahol gyerekszerepl6ket

szembetegek tisztelik ot vedoszentjiildeent, mert Lliea onmagat kerestek a darab januari
bemutat6jahoz. Ai. eis6

valdtottu meg, esak hogy tisztasagi fogadalmat megtarthassa es ne kbrben kival6an szere-
kelljen ferjhez mennie. A keresztenyiildbzes idejen vaiogatott kin- pelt, ezert a masodik kor
zasok utan ontotta veret Krisztusert. ben Nyilas Misi szerepere

A Luca-bUza. Llica napjan szok{\s virageserepekbe buzM vetni. jelaltek. Harom fill kazUI
Ez karaesonyra kizoldiil, -ezze1 diszitik a esahldi karaesonyi asztalt, kerUlt kivalasztasra, a ket
illetve a templomokban a betlehemet es az oltarokat. A regiek llgy f6szerepl6, melyet az iden

veltek 11" a Luca-,bu,za surure. ~e}t ki, j6 bllzat::rmes varh~t6. . I ~~~a~~~~;t ~~I~~~S~~~lt~ind a rendez6nek, mind a szUleinek,
A Luca-naptar. Luea napJatol kezdve karaesonYlg fehrtak mlfl-I hogy Andor rendkivUf tehetseges, kival6 hangi adottsagokkal

den napot, hogy milyen ida volt, szaraz avagy esapadekos. A ti-I rendelkez6 gyermek, de meg csak 9 eves es nagyon erzekeny. rgy
zenker nap a kovetkezo ev tizenket h6napjanak felelt meg, illetve edesanyja megbeszelte a rendez6vei, Seregi Zoltannal, hogy iden
annak hogy melyik h6nap lesz esos es meiyik szaraz. . nem, de jbv6 szeptemberben szamitanak Andorra a f6szerepet il-

, let6en. Egy darabra val6 felkeszules rendkfvul nagy fizikai teher is.
Heti 5 napon keresztUl pr6balnak a gyerekek karacsonyig, janu

Dec~mber ~8: ~prosze~tek: ' " , arban, a delel6tti 6rakban is. Andor ugy dantatt, hogy iden nem
Aproszentelc neven tartJa szamon a !eeresztenyseg azokat a bet- vesz reszt a darabban. Szamara fontosabb az iskola, a hegedO es

lehemi gyermekeket, akiket Her6des oletett meg abban a remeny- a neptilnc. Am ezekrolle kellene mondania. Tavasszal heged(jver-
ben, hogy a Kisjezus is kbzottiik lesz. Yertanllkkent tiszteljiik oketo senyr~ keszul, igy dantesh~lyzetbe kerUlt, es 6 dantatt. ,

Aproszenteld vesszozes. Ezen a napon a szomszedok vesszot I Anvaldafeny helyett, 9 evesen, a blztonsagos, megszokott ele-
, t k I tb ' h ,. I I ..... I 'tk"ld"tt tet valasztotta.lgazan bOles es megfontolt dantes volt ez reszer61.

va?a a eel' en es a ?zz~Ju e va, ami urllggye a II 0 szom,~ Andor mar az anyatejjel szfvta magaba a zenet, hiszen apukaja
szedgyerekeket megkercteztek: "Hanyan v6tak az Apr6szentek?! hivatasszeruen zene!. A Bekescsabai MOveszeti Iskola pedag6gu-
Erre a helyes valasz ez volt: "Sz;hnegyvennegyezren, minden sa- sa es a Bekes Megyei Filharmonikusok koncertmestere, els6 he
rokba' egy szakajt6val!" Ha a gyermekek nem tlldtak a valaszt, a gedOse. Mig edesapja a klasszikus vonalon (olykor a jazz vilaga
szomszed a vesszovel elporolta a nadragjukat. Dgy tartottak, hogy ban is), a?dig ~desanyja ~. n~pze,ne ~ilag,aban moz?gott~onosan.
etta! a gyermekek egesz evben egeszsegesek lesznek. An.dor haro,;, eve hege~,u! es ~ept~ncol. ~I.~d~n erd~kll, nagyo~

nyltott a vllagra, a leheto legtobb Informaclot es tudast szeretne
. '. . magaba szivni. Harmadik osztalyban, els61ett a varosi versmond6

December 27: Szent Janos napJa. versenyen. Gratulalunk es bUszkek vagyun/c Andorra! Tovabbi si ..
Ezen a napon az emberek bort visznek a templomba, ahol a pap Ikereket es hasznos id6toitest, j6 tanuiast kivanunk neki!

mise vegen megszenteli. A legenda szerint ugyanis egy a!kalommal . ,
Janos apostolt mergezett borrai akartak megolni. de amegaldotta I Farkas San or
a poharat, es lciitta tartalmat, de semmi baja sem iett tole. Az em-I Sandor egy gyomaendrodi
berek a megszentelt fanos-napi bort betegsegek idejere tartogattak. szarmazasu 22 eves fiatalerr l -

I be"~ akl jelenleg Budapesten
, ei. A Bekescsabai J6kai Szinhaz

Szfnitanhazaban szinesz es ene
kes vegzettseget szerzett az
alma; /cozatt ali, nogy egyszer
elismert musical szinesz es e16
ad6muvesz legyen.

Sandor mar szamos rendezve-
December 31: Szent Szilveszter papa napja. nyen szerepelt Gyomaendr6don
Ezen a napon keszitettek a hagyma-naptart. Ez llgy kesziilt, es a Bekes megyei varosokban,

hogy nehany hagymat kettevagtak, es retegeit 6vatosan szetszedtek. falvakban. 2015 nyaran ratalalt
egy menedzserre, aki a fellepese

KivaIasztottak tizenket k6riilbel(il egyforma hagyma-reteget, egy it szervezi, az 6sz folyaman pedig egy zeneszerzovel is felvenc 2;

papirlapra tettek sorban, es mindegyik fole odairtak egy-egy h6nap kapcsolatot. Ut6bbival a jav6re nezve nagy tervekkei keszulnek,
nevet. Aztan mindegyikbe tettek egy-egy kiskan3.l konyhas6t. Djev Az itthoni kbzanseg legut6bb a november 28-an megrende
reggelere egyik masik hagymaretegben megolvad a s6, mig masik zett VII. Gyomaendr6di Diszn6toros es Bbllerpalinka Verseny mG
reszeben szaraz marad. 19y pr6baltak megj6s01ni, mely h6napok sora ban hallhatta enekelni egykori es mai slagereket.

lesznek szaraz, s me1yek esapaddeos h6napok az l\j esztendoben. I G t 1'1 'I dd" d'" 'h ' "k' t k" K'

C "k G 'b ra u a un < e Igi ere menyel ez, es SOK Sl er, Ivanun'
,zan a or I Neki a tovabbiakban is!
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gy gyo ai gazdae ber feljegyze ei m.
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A sorozat ezen reszeben a iakodalmi szokaskbr egyes
darabjaib61 adunk kozre lanykiker6, lanybucsuztat6 verse
ket, uj hazasol< bekbszbnt6jet. Mivel a lakodalmi szokaskbr
hazani<ban tajankent is rendkfvCli szfnes es valtazatos, kCl
lonbs tekintette1 a rigmusokban, bekbszbnt6kben s egyeb
prozai mond6kakban, igy az itt kbzblt "darabok"-nak egyi-

kere sem mondhatjuk biztonsagga!, hogy kifejezetten 9Yo
mai eredeW lenne. KCllbnbsen a XIX. 5Z. masodik feleben
elterjedt v6feiykbnyvek - melyeket kezzei rrott valtozatokban
is terjesztettek - hatasara sok esetben hasonl6sagok mutat
hat6k fel. E kbzlemenyben nem celom es nem is lehet celom
ezeknek azonosftasa.

leimykero vers

Engedelmet kerek az eddigi beszelgete-
sOnl<r61.

- J6 estel kivanok a hazi gazdanak,
Ismet azonkeppen a gazd'asszonyanak,
Hogyha ream vetnek becses figyelmeket,
Meghallgatnak nekem mostan beszede-

mel;
Minthogy a hazassag Isten rendelese,
Mert a paratlannak unalmas elete,
r:n is tehat mint egy paratlan ifju,
Fe! tudom gondolni mi orom, mi abu,
!{igyelmetek lanyat hazastarsul kerem,
6t valasztottam el, 6vele megerem,
Ha kedves ieanyok meg nem vetne engern,
Gondoljak meg akkor es mondjak meg ne-

kem,
Hogy fordul a sorsom bura vagy oromre,
Mondjak meg hat, soka ne kessenek vele.-

l\lasznagyir

Adjon az Dr Isten szerencses j6 reggelt,
Hogy ily koran jbttem engedelmet kirek,
Az en hazi gazdam eppen most kOlde el,
Az 6 igerete nem felejt6dott ei,
Nohal keszOljenek nasznagy uraimek,
Legyenek szivesek eljonni mi kozzenk,

Szakacs asszonyir

Adjon az Or !sten szerencses j6 reggelt,
J6 szakaesasszonyunk ismet meg jelen

tem l

Mindenek kesz vannak, szakaesasszony
ninesen,

Azert keszOljenek jbjjenek el velern.

Leanyos naznal bekoszontO vers

En egy szep seregnek vagyok vezetbje,
Kinek vart bromet 6hajt az remenye,
Minden keres nelkUl ez helyet megszalltam,
Egesz seregemmel haz el6tt megalltam,
Magamra vallaltam a koveeeseg terMt,
Nepern eifog!alta az udvarnak feiet,
Ne talan azt mondjak hogy mertem pr6bal..

ni,
lIyen sok vendeggel ez helyet megszallni,
Vannak nasznagyaim fognak 6ltalmazni,
Kik is mar altalam sok j6kat izentek,
Tellyes batorsagban ide jonni mertek,
Mert ennek el6tte mar ok itten jartak,
Egy vagy ket izben is szereneset pr6baltak,
Egy bizonyos okb61 hat en batran jottern,
Nem mondhatjak, hogy nem is kerdeztem,
Hanem szallast adni ne terheltessenek,
17. mi nasznagyaink hiven beszelgetnek,
Erdemes nasznagy uraimek, lakodalmi

szep nep,
Mai faradsagunk jutalma mar ez iesz,

Aki most en t61em egy vagy ket aldast vesz,
Aldja meg az Isten hazasultak atyjat,
Ki minden dolgokat hiven igazgatjak;
Talaljanak benne orbmet szOlei,
Ede,sedjek ve)e nemzeti, verei,
Az Ur Szent Aldasat reatok ugy 6necse,
Szive kivanasat hqgy eppen be Wlccse,
Meiyet megad az Ur a benne hiv6knek,
Legyetek igazak egymast szeressetek,
Szivemb61 kivanom en eztet ti nektek

Lec'my koszbni az 0 szlileinek felneveleset

Minden fele rendben lev6 tisztelt
vendegkoszoru,

1m latjatok fejemen van immar hervadatlan
koszoru,

Erre kerlek fel titeket legyetek esendesseg
ben,

Mig bucsuzasomat vegzem a nagy Isten
neveben.-

Kerlek hatj6Atyarn es kedves EdesAnyarn,
Kik v61tatok nekem ez eletben dajkam,
Kikt61 lsten utan nyertem eletemet,
Nektek koszonhetem e fOldi letemet,
Mint fa a gyOmoleset, meiy szepen neveli,
Kedvez6 idoben szepen megerleli,
Mily szepen takarja szep zold levelevel,
Tapialja a napnak arnyekos hevevel,
t:n a .16 Istennek gondviselesebol,
lIy fanaK szOlettem meleg kebeleb61,
Aki engem nevelt anyai erzettel,
Sokszor megonWzott siro konnyeivel,
Hanyszor fels6hajtvan felnezven az egre,
Ismet ugy szoritott engemet szivere,
Tudom mily sok baj kbzt neveltel engemet.
Mindent elkovettel mit esak szOle tehet;
Mily sokkal tal10zom felnevelesteker,
Jutalmat Isten adhat esak azokert,
En is feis6hajtok kerem Istenemet,
Aldja meg sZOle~m minden lepeseket,
Terjessze ki az Ur ratok, szent aldasat,
Nyugossza meg eltetek foldon maradasal,
Hogy ha pedig iefoly eltetek 6raja,
Legyen ielketeknek a menny er6s vara.
6h de szivem itt megrezzen hogy ha arra

gondolok,
Hogy kedves j6 szOIeimt61 nemsokara

megvalok,
- Itt kell hagyni kedves szOleimet,
Itt kell hagyni kedves testverimet,
Nem lehet koztetek tovabb maradasom,
Kerem hat t61etek elboesajtatasom,
Hogyha ez ideig vaiamit vetettem,
Vagy pedig toletek magam sertve erzem,
En itt ez 6raban nektek megboesatok,
Kerlek titeket is nekem meg bocsattok,
Melyert a j6 Isten adjon aldast ratok,
Mit tiszta szivemb61 en nektek kivanok.
Kedves jo Nagyany.am, neked is kivanom,
Oreg napjaidra az Ur rad vigyazzon,
Mig Istennek tetszik elj j6 egessegben,

Elted utan pedig iegyen helyed a menny-
ben,

Kedves rokonaim s j6 szomszedaim,
Elfelejthetetlen .16 leany tarsaim,
Sok bus s vig napokat tbltottem veletek,
Nem tudom ezutan leszek e koztetek,
Mert szabaeesagomnak van paranesoi6ja,
Aki veie egyOtt szivemet Is birja.
Azert mindenekr61 engedelmet kerek,
Kivanom az Isten maradjon veletek,
Buesuzasomnak mar veget vetek,
De szeret6 ferjem teged egyre kerlek,
Fogadd velem eggyOtt kedves szOleimet,
Ugy aid meg az Isten mindenkor tegedet.-

EskOvorol hazamenetelkor

lsten kegyelmeb6i mar haza erkeztOnk,
Hazi gazdank korOI ismet osszegyOltOnk,
Itt van kedves fiok kozottOnk all eppen,
De ne ugy tekinesei< mint e ma reggeien,
6 a szent oltarnal eskOjet ietette,
Kedves jegyesenek hOseget igerte,
Minek mi minnyajan szemtanui voltunK,
Mit is I<edves szOleinek mi is altai adunk,
Hogy kedves fiok mar meg vagyon nosOive.
Kivanom, !logy a j6 Isten sokaig eltesse

Uj asszony bekoszont6je

Szereneses j6 napot adjon az Ur Isten,
Mar most a Kigyelmed hazaba beleptem,
Legyen hat szives engemet elfogadni,
Mint szeretett fia hitveset ugy nezni,
EI6szbr felkerem kedves edes anyam,
~ogadjon mint lanyat kedves ferjem utan,
Es azutan minden hozzatartoz6i felek,
Legyenek erantam hu engedelmesek,
Hogy en is lehessek hOseges leanya,
Szomorusagaban megvigasztal6ja,
Szivembol kivanorn.

Ii.

Tisztelt .10 vendegek kik ide gyultetek.
Kerlek, szavaimra Kisse figyelJetek
!;:Ihagyja a leany jo atyjat s anyjat
Es kbveti ferjet mint hO elete parJat,
En is igy hagyam el szeretett szOlel1ll
A nevelo hazat s j6 testvereim,
Ide jottem ahol a csaladi elet,
Ujabb oromet611elkem ujra ebred,
Hoztam ajandekba menyasszonyi kineset,
Ferjem s uj szOleim irant erzo szivet,
Ajandekozzatok ti is ilyen kinccsel,
Irantam dobog6 hon szeret6 szivvel,
ilyen erzesel< kbzt kerlek fogadjatok,
Szeretett j6 szOlek es keclves rokonok,
Szivemb61 ohajtorn.

Kozreadja: es. Szabo Istvan
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este kivettek az ennival6kat. de nern
is nagyon kellett, mert a esabai kata
Iikusok tudtak, hagy j6nnek es f6ztek
nekik. 10 embernek f6z6tt egy vagy
ket esalad, altalaban paprikas krumplit.
Indultak tovabb a csabai uteakon, majd
amikor a templom ele Mek, keresztet
vetettek, es tovabb mentek az Aradi
ut fele. Gyulan kereszWI is mentek, ott
is vartak 6ket a gyulaiak: Jonnek az
endr6di buesusak! A gyulaiak egy kis
koszarut fontak amit raakasztottak a
bucsuskeresztre. Gyuiar61 kierve rater
tek az aradi utra es ott mar nagyobb volt
a forgalom. Rendben mentek es ene
keltek sorba: Nagyasszonyunk, hazank
remenye, bus nemzeted zokogva esd.
Aztan Boldo9asszoriy Anyank k6vetke
~ett, mert mar itt kozeledtek Radnahoz.
Utkozben elmondtak a Lorett6i litaniat.
A bucsusgazda elol olvasta, a tobbiek
meg mondtak utana: K6nyor6gj eret
Wnk! Elmondtak, hogy Oltalmad ala fu
tunk Istennek szent szul6je, meg Szuz
szul6je Istennek. Ezeket a Maria ima
kat, amik olyan szepen hangzottak.

Beertek Aradra, az els6 ima az ima
konyvukben az Aradi tizenMrom verta
nuert volt. Arad utan a lanyok szalagot
kot6ttek a hajukba, a eip6iket lecserel
tek.

Kbzeledtek Radnahoz, mindenki
lelekben toltekezett, imadkoztak az

Endrodro/ jovunk, 6 Szuz Maria, Teged koszonteni!
Elhoztuk a sz(vDnket, elhoztuk a falunk hiret,
a,z oregek fajdalmat, a tiatalo,> oromet
o Maria, konyorogj erWk is! Amen

lIyen volt a Radnai buesu, amennyire en emlekszem.",

imakonyvb61.
Megalltak a
radnai temp
10m el6tt, nagy
"Dfcsfrtessek a
Jezus Krisztust"
koszbntek. Ki
nyfltak az ajt6k
es bementek a
templomba a
Mariat dicserni,
hfvek jojjetek!
enekkel es ak-
kor esatlako-
zott hOlZajuk
a tObbi bucsus
is , Mindenki
enekelt. 6 Ma
ria, Isten anyja,
ennekem is j6
anyam eneket
enekeltek. A la
nyok bal oldalra
men,tek a Maria oltar ele, a fiuk jobb oldalra a sz6szek fele.

Igy k6szontottek a radnai Szuz Mariat az endr6diek, ami
kor megerkeztek a templomba:

Kedves O/vas6!
Lapunk novemberi szamaban egy

interjuresz/etet kozoltOnk.; melyben
Vaszk6 Irenke neni felidezte az edes
apjat61 hal/ott btJcsujarasi szokasokat,
enekeket, kDlonosen a mariaradnai za
randoklatra vonatkoz6an. Az alabbiak
ban az interjtJ masodik, befejezo reszet
o/vashatjeik.

"Ha falun mentek keresztOl rendbe
szedtek magukat, vagyis megtartottak
a szaMlyos sorokat. A bucsusgazda
azt mondta: " A falun keresztenyek ke
reszteny rendben mennek keresztOl,
mert tudjatok meg, hogy itt majd sokan
kijonnek." Meg egy versszakot ene
keltek es nylHak a kaPl-lk, j6ttek ki az
utcara az asszonyok. Edesapamek, a
bucsusok a kocsiuton mentek, melyen
i<eresztU! a csapadek viz levezetese
re itt-ott kis arok volt asva, keresztben
az IJton, Erre mar figyelmeztetett a
blJcsusgazda. Megalltak az enekkel
es mondta: "Itt arok van, itt ugorjunk!"
A huncut fiuk meg, akik utoljara j6ttek
kiabaltak, mert akkor mar kinn volt a
tel faiu a 'kapukban: "ttt meg szep lany,
csodalkozzunki - "Ej, hal" Aztan nagy
vidamsag lett es szepen, lassan men
tek tovabb. K6zben a helybeliek oda
mentek Krisztuskat cs6kolni. Ezt akkor
igy mondtak. A bucsusgazaa el6tt egy
fiatal fiu vitte a keresztet es odatartotta ~~~-"-='-"'-'-"-''''"'''-'''''--''-=

az emberek fele, es aki akarta, meg-
cs6kolta. Gyerekek, asszonyok, sokan megcs6koltak a ke
resztet, majd "dfcsfrtessek"-kel elk6sz6ntek. A bUcsusgazda
feltartotta az 6 kereszttel faragott botjEit es mondta: "Indulunk
tovabb" Megindultak a "Te vagy fbldi eltOnk vezercsillaga"
val es a falubeliek is csatlakoztak ehhez a k6zismert enek
hez. Volt aki utanuk ment es egyutt enekelt a falu hataraig. A
faiu hataran visszafordultak a kfser6 lanyok, fiuk, a bucsusok
pedig lazabb menetben mentek tovabb. Majd talaltak egy
olyan tisztast, ahol kivagott fak voltak, oda Ie lehetett ulni,
megpihentek, vizet ittak. Egy j6 fel 6rat pihentek es akkor a
bUcsusgazda 8z61t, hogy soral<ozzanak, megmondta, hogy
a kbvetkez6 enek: Mariat dicserni, hfvek j6jjetek! Ezzel el
indultak szepen. A masi~ megall6t rnar a bucsusgazda tud
ta, hogy hoi allnak meg. Igy mentek egeszen BekescsaMig,
Mire beertek mar delutan volt. Faradtak voitak, porosak is
voltak. Ott valahol a bucsusoknak volt egy mf9gall6. Koz6sen
imadkoztak el az esti imat es enekeltek az Egi lantban leva
estveli eneket:

A Nap lement, az ej beallt, alom jo szememre,
J6 Istenem viselj gondot alv6 gyermekedre.
Hogy kezeid kozt szunnyadjak es karjaid kozt nyugodjak.
Adj csendes ejt szDleimnek, adj csendes ejt mindeneknek.
Te voltaI or6mom e napon, Te voltal remenyem,
EJenned b(zom, s read hagyom minden remenysegem,
Es en Teged jarva-ke/ve, folvirradva vagy /efekve
irp8.dlak, mint j6 Atyamat.
o Atyam, adj j6 ejszakat nekDnk is, ,
szDleinknek is, otthoniaknak is, minden magyarnak! Amen

Masnap reggel koran keltek, 4 6rakor, kicsit osszeszedtek
magukat. Az utanuk j6v6 koesik nem ott voitak, ahol aludtak,
hanem ket parasztgazda adott szallast nekik. A pakkokb61
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Ronay Iyorgy: AnnunciAcio

Avilai Szent Terez: Adventi ima

Bariangszobad melyen UdvDzlegy Maria, Idies malaszttaL
Angyalszarnyak suhogasaban aIdott vagy Ie az asszonyok kozot1,

I<opogtat sziveden a Lelek:
itt az ida a l<igy6 fejet szettipomod,

nged valasztott kezdettbl az VI; kezdett61 varja valaszod,
TeQed alliiott mindenSfQe k6zepebe, tcbenned iornyosulnak ielveL

'" Egyetlen kis sza~ddt6l FUgg d TOlienelem v~ltozasa.
Nem - mondod, es az Udvosseg nagy terve osszeomlik,

a pr6fetak remenye hamuva lesz,
5 d Szeretet, mely a palttalan Isten aradni vagy6 palijain lUremlik,

zokogva visszafordul onmagaba,
Barlangszobad meiyen Udvozlegy, igy koszont az angyaL

Eljott a pillanat.
A Pokol Tornacan az osatyak s6varg6 szive megremeg,

jovendo nemzedekek lelke sir didergon,
a sirok lepte Fold vonagl6 indakat noveszt karokb61

s irgalomer! sikoltanak a fold alatti emherolt6k:

A Teremtes lelegzetfojtva hallgat,
s (jabriel szarnyain az Isten

varakOZdSa foszForeszkaL

Un 1,1-18)

Udvoz!egy, kegyelemmet teljes, aldott az asszonyok kozotL

"Kezdetben volt az Ige, az ige Istennel volt, es [sten volt az Ige,
a voit kezdetben Istennel. Minden altala lett, nelkUle semmi sem
lett, ami iett. Benne az elet volt, s az clet volt az emberek vilagossa
Qa, A vilaQossaQ vilrlQit a sotetseQben, de a soWseg nem fogta Fe!.
Follepett egy en;'bel; a~ Isten kUidte, s Janos volt a neve, Azeli jott,
hogy lanusagot tegyen, tanusagot a vilagossagr6L hogy mindenki
higgyen iillala. Nem b volt d vilagossag, csak tanusagof kellett ten
nil' a vilagossagr6i. (Az [gel volt az igazi vilagossag, amely minden
ember! megvilagosit. f\ vilagba jott, a vilagban volt, elltala lett a
vilag, megsem ismer!e fol a vilag. /\ tulajdonaba jott, de ovei nem
fogadtak be. Am akik befogadtak, azoknak hatalmat adott, hogy
!slen gyermekei Iegyenek Azoknak akik hisznek neveben, a1<ik
nem a vemek vagy a tesfnek a vagyab61 s nem is a Ferfi akaratab61,
hanem IstenWI szUletfek. 5 az Ige lestte teh, es kozottUnk ell. Lat
luk dicsoseget, az /\tya EgyszUlottenek dicsos-eget, akt! kegyelem e£
igazsag tolt be. Janos fanubizonysagoi lett rala, amikor azl monota:
»Ez az, akirol hirdettem: Aki nyomomba lep, nagyobb naiam, mert
e16bb volt, mint en.« Mindannyian az a teljessegebol reszesUitUnk,
kegyeimet kegyetemre halmozva, Mer! a torvenyt M6zes kozve
Wette, a l<egyelem es az igazsag azonban Jezus I<risztus altai lett
osztalyreszlink. Istent nem laita soha senki, az EgyszUlott Fiu nyilat
kozlattil ki, aki az Atya olen van,"

Pilinszky Janos: 501'01<k6
(-reszlet-)

Imak a vilagb61 ,

Vrunk, Jezus l<risztus,
teremts bennUnk csendet,

hogy az adventi idoben Rad,
a Te szavadra, utmutatasodra,

szeretetedre FigyelhessUnlc
Teremts bennUnk csende!,

hogy lelkUnk melyen meghalljuk
bUnbanatra hiv6 szavadat!
Teremts bennUnk csender,

hogy meghalljuk az adventi orolT!hhi:
emberkent fogsz megszUletni.

Teremts bennUnk csendeti
A hit ajandekM elfogad6 csendet.
A Te titkaidat elfogad6 csendet.

A Te szeretetedet eiFogad6 csendet.
A Megvatt6 erkezeset var6 csendeL

A Wei< melyen megszUletO orom csendjet.
Hiszek, \Jrarn, erositsd bennem, bennUnk a hite!!

Amen

Isten nem belepett a vilagba,
hanem. beleszUletett, semmivei se
maskepp es l<U1onbUL mint ahogy a
foldbe rejtett es h6 alatti mag meg
mozdul, kikel es szarat hajt tavasz
kor. 5emmivel se maskeppen - de
hogy ez a maskepp onmagaban is
mekkora csoda, arr61 ma meg aUg
tudunk valamit. Amikor Szent Pal
azt irta, hogy az egesz mindenseg
ahitozik a megvaltas utan, mely
segesen tobbet tudotl a mindenseg
termeszeterol, mint azok a "naiv"
tud6sok, kik gogjUk es depresszi6juk
csucsan ugy veltek, hogy a minden
seg egy nagy Uresj~ratu rnechanikus

szerkezel, afFe[e kozmikus vekker, aminek anyagaban veletlenUI es
fOkent szervetlenlil teng-leng a paranyi emberiseg, mint holl11i kon
dernyi ehetetlen masszaban.

lIyen erielemben Jezus szUletesenek es Fogantatasanak csodaja
nemcsak onmagaban szivmelengeto titka letUnknek - de egyuttal
arra is osztokeli az embert, hogy igyekezzen mine! melyebben,
mine! szelvesebben es minel organikusabban erteni es szeretni az
univenumo!, a teremtes egeszet. [".J Hogy a latszatra elettelen, de
kiralyian Jetezo kovek es csillagok kozott ugyan mi is az az ossze
koW'vonal, az a kozos ahitozas, amiro! Pal beszel? Hogy vajon mi
is az a Wz, ami Istent teremto Istenne es megtestesUlt Istenne tette
- alacsonyftotta-emelte? Hogy miert is kepesek egyes korok val6di
vil<lgmodelleke! emelni, mig mas korok neml Hogy a nagy csoda
val6jaban egy "kozonseges" csecsemo megszUletese, Mer! az, hogy
isten megszUletett Betlehemben, igazan nem titka, rejh~lye a terem
fesnek, hanem ennyi titok, szUletes, rejtely utan egyetlen vilagos
szava, sarokkove, magyarazata.
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Kar' csonyi

AdventiFuzet-Szeged,2015

Mindjart itt a karacsony. Jon a Jezuska es hoz valamit a j6
gyerekeknek.

A szokasos surges-forgason (kesz van-e az unnepi vacso
ra, feldfszftettLik-e a fat, becsomagoltuk e az ajandekokat?)
tullepve hamarosan eszrevehetjuk az ablakunkon bevilagft6
betlehemi csillagot es ha j61 figyelUnk, meghallhatjuk az an
gyalok oromeneket is. Nyitva van-e a szfvunk erre?

Keresztel6 Janos rokonai azt kerdeztek egymast61, amikor
megereztek Isten jelenletet a fiLlban:"Mi lesz ebb61 a gyerek
b61?"

Most azt kerdezem magamt61: Mi lesz bel6lem? FelkeszOI
tem az advent soran, hogy a hoinap megszulet6 Jezussal ta
lalkozzak? Melt6 vagyok ra, hogy megalljak az 6 szfne el6tt?

Remelem, igen. S ha fgy van, kitarom szfvern kapujat,
"hadd vonuljon be a dics6seg kiralya!" (Zsoltar) Jojj, kis Jezus
- szuless meg bennem is!

6voda gyermekei es dolgozoi egytitt oltoztetjLik unnepi cliszbe
csoportszobainkat. kornyezetunket. Kozosen elkeszitjuk az adventi
kOSZOrLlt, s a gyertyak fenyenel egyutt eljuk at a varakozas izgalmat
es orbmet. Minden napra jut valami j6tett, j6kivansag vagy meg
lepetes. Ilyenkor igyeksztink meg jobban odafigyelni egymasra. A
kozos, oromteli elmenyek meg jobban osszekovacsoljak kis k6zos
segeinket.

SZ<lzszorszep Ovodank Slini csoportjaban szeptembert61 ke
ri.ilt tJevezetesre a ketnyelvii nemet nemzetisegi neveles. A gyer
mekek eIetkorahoz, fejlettsegi szintjehez fgazodva epul be a nemer.
nyelv a mindennapokba. Ovodc\.saink a jatekba es mas tev(~keny

segekbe, cselekvesi helyzetekbe beepitve ismerkednek a hagyoma
nyokkal, a nemzetisegi kuItuniva!'

Ehhez kapcsol6dva kerult megrendezesre a Marton-nap, ame
lyet Gyomaendr6d Varos Nemet Nemzetisegi Gnkormanyzata a
Kistersegi Ovoda es a Kis Balint Altahlnos Iskola egylitt szervezett
meg a Katona J6zsef Miivel6desi Kbzpontban. Ovodas gyermeke
ink megismerkedtek Szent Marton tbrtenetevel, a7. ehhez kapcso
16d6 szold.sokkal. Reszt vettek a kezmuves tevekenysegekben, ahol
lampiont is keszitettek. A sZinpadon nemet nyeivu dalos j3tekfuzer
r.eI mutatkoztak be.

5rbmmel szamolnnk 'be r6ia, hogy ovodainkban lehet6seg
nyilt katolikus es evangelikus hitoktatasra. Ezeken a foglalkoza
50koo a gyermekek sajat lelki szintjukbn ismerkednek meg bibliai
tortenetekkel, enekeld(el es imadsagokkal. Jc\.tekold(al, eneklessel
szinesitve sokat beszelgetnek az unnepekr61, szeretetr61 az emberi
kapcsoiatokr61.

Nagycsoportos gyerrnekeink reszere szervezzlik meg a jute
kos vlzhez szoktatast, amelynek heiyszine a Liget Hird6. Fontosnak
tartjl1k, hogy kialaknljon bennuk a vizbiztonsag erzese, s megala
poz6djon az uszas elsajcl.titasa. J6 alkalmat teremt ana, hogy a hat
ranyos heiyzetii gyermekek is eljnssanak a flird6be..

• Szeretnenk megkbszbnni, hogy a helyi tiizolt6k bemntattak
nekiink ml1nkajnkat es a tiizolt6autot. Nagy eimenyt je/entett, hogy
a kis ovisok kbzeIr61 ismerhettek meg a felszere]eseket, eszkozoket.

• Advent idejen a Csemetekert, Margareta es Szazszorszep
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Ve et ert az 0 zi szez n
a ~abdanJg q k al

A Gyomaendrodi Judo Klub hird
FeherDavid es S6czo Rebeka sikere

FUlop Zoltan

Bekesszentandrasi HMSE - Gyomaendr6di FC2015,11.21,
1 : 0

Az ujsag minden kedves ofvasojanak es a sportbaratoknak
Kellemes Onnepeket es Boldog OJ Evet kivan a Gyomaendr6di
FC vezet6sege es valamennyi sportol6ja,

G.:-
Az eimult hetek gyenge tefjesftmenye utan ismet egy baj-'

nokeselyes otthonaba IMogattak a gyomaendr6di labdarug6k..
A merk6zes els6 negyed6rajiit nagyon megnyomtak a hazaiak,
de ezt az id6szakot atveszeltek a vendegek es utana teljesen
kiegyenlit6dbtt a jiltek, Batran, lenduletesen es igen harcosan
jatslOtt mindket csapat, csak a g61 hianylOtt. A masodik felid6
elejen meg fokozta a temp6t a Bekesszentandras, es egy pont
rugast kbvet6en a hazai g6lfelel6s, Virag b61intott a hal6ba, A
vendegek hamar magukhoz tertek a g61 okozta sokkb61 es a
rnerk6zes hMralev6 reszeben isrnet kiegyenlitett lett a jatek, A
gyomaendr6di labdarugok felvettek az elejuk dobott kesztyut,
elvezetes es a merk6zes nagy reszeben kiegyenlitett jatekot ho-·
lOtt az bsszecsapas,

AtizenotOdik forduioval, november 21-en befejez6dbtt a baj
noksag 6szi szezonja a Gyomaendr6di FC labdarug6i szamara.
Az osszellejatslOtt merk6zesek utan a kbzepmez6ny elejen he
Iyezkedik el a csapat. Abajnoki szereples elfogadhat6nak mond
hat6, annak ellenere, hogy voltak igen bant6 hazai veresegek. Az
egesz szezonra jellemz6 voit, hogy a heiyzeteket megteremti a
csapat, de a jelent6s reszet sajnos el is hibazza. AszelOn vegere
talan kicsit leeresztett a garda, sorozatban harom vereseget is el
szenvedett, de igaz, ebb61 kett6t a bajnokeselyesek ellen.

20'15 1 'I. 07, Gyomaendr6di FC - Csanadapacai EFC
G.: MolnarT.

A. naza! (sapat a megslOkott nagy lendulettel kezdte a rner
k6zes'l, mint mar annyiszor az eddigi hazai bsszecsapasokon,
Ennek lett is eredmenye, a '10. percben Molnar megszerezte
;:: vezetest. Ezutan is folytat6dtak a hazai tamadasok, de ujabb
gol mar nem szUletett. A masodik felid6 masodik perceben egy
szabadrugast bevedett a hazaiak portasa. Ez annyira rnegzavarta
a (sapatot, hogy tiz percen belUl meg ket pontrugasb61 ujabb
ket g61t kaptak, Val6di hidegzuhany!!! Ebb61 a kabulatb61 nehe
zen 'lert magahoz a gyomaendr6di garda, de a merk6zes vegen
a kialakitott helyzetekb61 meg is jbhetett voina az egyenJrtes, a
helyzetek azonban kimaradtak. A fordul6 rneglepetes eredrne
nye szuletett Gyomaendr6dbn, varatlan, de megerdemelt a ven
degcsapat sikere.

Budapesten a Korcsarnok adott otthont a Diak "e" Orszagos
Bajnoksagnak november 14·-en. A Gyomaendrodi Judo Klubot Fe
her David kepviselte es a Magyar Kupa bronzerem lItan ezuttal egy
slllycsoporttal fentebb a magyar bajnoksagon is harmadik lett. A
j6 teljesitmenyt a verseny vegen meg egy bajnoki eremmel fejelte
meg, hiszen a regi6k kozotti csapatversenyen masodik lett a Kozep
magyarorszagi Regi6 csapataval.

A korabbi 39 kg-os versenyzo ezuttai a 42 kg-os slliycsoport
ban induit. A Iegjobb negy koze jutasert ket merkozest is ipponnal

AlejMszott merk6zesek eredmenyei: nyert. A dontOert vivott kLizde1emben azonban egy koran jott hiba
2015. 10.24. Gyomaendr6di FC - Sarkadi Kinizsi LE 1: 1 miatt a bronzmerkozesre kenyszerUit. A harmadik heIy mar nem

G.:Timar K. volt kerdes, hiszen ezt a merkozest is ido elott fejezte be.
A ket kbzel egyforma kepessegu csapatot mindbssze egy Az egyeni ktizdelmek utan kovetkezett a regi6k kozotti csapat-

pont ~al~sz~?tta el,a t?bella.n egy,~as~6!. Kiegye~litett ja~ek folyt verseny. David a kozep-magyarorszagi regi6 csapataban szerepelve
az elso felldoben neml hazal mezonyfolennyel. Golt IS csak a Gyo-I harom gyozelemmel seaitettc az eselytelennek tartott csapatot az
maendr6d !6tt a (elid6 kbzepen, igy el6nnyel fordul.hatott. Ama- " .. J. h b

d'kf'I""b 'It tt "t'kk' d' t nd' k eZllskrem ez. ':,0 I ,e Ido en sem va ozo a Ja e epe, e mos ave ege . .. '" ""'.. "", "... ,
szereztek golt egy igen velemenyes buntet6vel a~ els6, ~egye~- Varga Istvan edzo: D~Vld elel~ elso magya~. b~)n~ksa..?an sze
ora vegen. Ett61 kezdve tbbbet tamadott a Sarkad, de uJabb gol repelt. Szerencsere nem IatszQ{t ra)ta a megilletoctottseg. cgy aprv
egyik aida Ion sem szuletett. Az endr6di palyan egy-egy talaiatot hiba ugyan elvette az aranyerem iehetoseget, de mentalitasanak
jegyzett mindket csapat, ami a jatek kepe alapjan benne is volt a koszonhet6en a bronzmerkozesre ossze tlldta kapni magat! A klnb
leveg6ben. Ket ~asoni~jilte~er6t kepvisel6c:apatmerk6zesen a egyik nagy remenysege, hiszen ebben az evben is szamtalan errnet
pontosztozkodasnak v;lhet~en Sarkadon orul~ek Jobba~. tllctOtt szerezni annak elienere, hogy hOnapokon kereszti.il seri.ilt

2015.10.31. KunagotalTE-GyomaendrodlFC 0,4 . j'" I u, .. , , ' k' I , .. tl' '
G,: Moinar T.(2), Gabor V., Csapo P. i volt. A (ovet <ezo evnek ugy vagunk ne I,. lOgy ilZ Idel e )eslt-

A kunagotai labdarugok az utobbi hetekben igen hullamz61 menyt is felulmlJljuk!
teljesftmenyt mutattak, nagyaranyu hazai vereseg, majd nagy- . Egy masik dobogos esemeny helyszine volt Baja, Serdi.il6 ,,1\' 
aranyu idegenbeli gy6zelem volt a merleg. Ezen a hazai talalko- Orszagos Bajnoksagon, 52kg: S6cz6 Rebeka - ezustermes iett! Gra
zon is az utobbi kovetkezett be. Avendeg, Gyomaendr6d btlete- tlllaIunk!
~e.r:, ]01 es yegr; ered~,enyesenja~szott. A~ els6 felid? m~sodik I Minden erdeklodot sok szeretettel varnak 2015, december 12,
!eleben szep golokat lottek, Molnar a 30. es a 45., mig Gabor a , " d I ' , ,r' . S k'· , 0 "':'
4 b ' A ' d'k f' I'd" . ,'d ' 'II I k d "do"tt Csa I en 1801 aJ kez ette a Varga La)os varOSI portcsarno ba a 1 . uyo-1. perc en. maso I ,e I 0 IS yen eg go a ez 0 ,- .. U ' , ,

p? (6tte,a ~8. percben. Ezt ~bvet?en m~~?n'yja~~k foiyt, ,de marImaendrodl Judo Galara!
goloK nelkul. A Gyomaendrod mar az elso felldoben eldontotte
:;1 rnerk6zest a verszegeny tamad6jatekot nyujt6 Kunagota eilen. ,

annyit adtak ki magukb61, hogy tartsak az eredrnenyt. A hazaiak
1 : 3 nem tudtak Lljftani, lassu, kbruimenyes jiltekukkal eredmenyteie

nel< maradtak. Ajobb jatekosallornannyal rendelkez6 L6kbshaza
eilen papirforrna eredmeny szuietett, a Gyomaendrod csak sta·,
tisztalt a vendegek ujabb veretlensegi sorozatahoz,

2015. 11, 14, Gyomaendr6di FC - L6kbshaza KSK 0: 2
G.: -

A listavezet6 L6kbshaza latoqatott ezen a hetvegen Gyoma
endr6dre. A vendegek mindjart a merk6zes eiejen magukhoz
ragadtak a kezdemenyezest es egy pontrugasb61, kihasznalva a
hazai vedelem elmelazasat a vezetest is megszereztek a 9. perc
ben. A hazaiak nem adtak fel, vezettek is nehany veszeiyes ellen
tarnadast, de a szepito gol nem jbtt bssze. A masodik felidOben
sem vaitozott a jatek kepe. Avendegek az elejen egy megpatta
n6 ibvesb61 megszereztek masodik g6ljukat. Ezt kbvet6en csak



2015. december

Mesek, vel'selc...

Kufyaelef.. .
Rohamosan kbzeiedett a tei
Huvbs szelek fUjtak, ejjel fagyott is,
Hajnalban leesett az elso h6, az emberek f6z6san

siettek uti ceijalk fele,
A kertekben az avaron a pull kutyus a szomszed ne

met juh6szkutyaval "beszelgetett",
- Te K6cos! - mit sz61sz ehhez a flanchoz?
- Mit kerdez'lel Vitez?

, - Hat, arra volnek klv6ncsl, hogy ml a velemenyed a
kutyaruh6ba bujtatott kis kedveneekrol?

- Miert? Hollatsz Ilyet?
- Gyakran latok, tegnap peldaul eloHOnk alit egy

out6 es egy esinos no szallt kl belole, vele volt a pinesl
~,u1yaja, akin ugyanolyan sZlnG ruha volt. mint a gazdi
jan.

~. J61 megnezhetted - mondta dbrmogo hangJan K6
cos,

- Persze, hiszen nem termeszetes, hogy ruhat hordjon
(3gy kUi'ya!

.. - Ma mar minden mas; megvaltozo,tt a,vilag, tudod
<egen az emberek leglnkabb munkavegzesre tartottak
kutyat, hazat oriztonk, tereltOnk, kiszimatoltuk a rossz
embereket, meg ilyesm!.

- Az mar igaz, tenvleg erre nem is gondoltam - vala
szolt a nemet Juhasz,

- Kepzeld el. nogy iattam mar olvat is, hogy kutya
cipot huzott a Ibkott gazdaja a kis olebenek a labara,
J6t rbhbgtem, mikOi meglattam, hogy a no setaltatja
Wsarku cipojen biliegve, es a szegeny kis oleb Is botla
dozlk a kis cipojeben mellette." Ez agyrem!

- J61 Jbn, ha telen setalni mennek, hiszen ezek, nem
oiyan edzet~ek mint ml,

it! eihaI190!otj', mert,megjeient a gazdaja egy letra
\fa! es a haz talahoz tamasztotta, ez nagyon erdekel
Ie K6cost Egyet-kettot vakkantott is, mikor meglatta,
hogy a gazdi kezeben egy feny-fUzer van.

No, gondolj'o, jbn a karaesony, a szeretet Onnepe,
melyet fenyes pompavai szoktak mindig megOnnepel
n! oz emberek,

iV1!Kor () ,gazd,i a ~inti foglalatossaggai vegzett, faz6
san slete'it De a lakasba,
, i<6s;os i~met kereste a szomszed kutya tarsas6gat,
nogy bes.?:elgessenek, .

Most 0 sz6lftotia meg Vitez1';
-' T",-e mit sz6isz a~ emberek Onnepnapjaihoz?
-. i:n szeretem okeL olyankor en is Onnepi lakom6t

k91?0k, n5) meg be~ngednekaz eioszobal?o e,s ott egy
kulon szonyegen plhenhetek vaesora utan, Ejszakara
ott Is maradok, nem kell kimennem a hazamba,

- Teien en is bent alszom - valaszolt K6eos - rendes
emberek a gazd6ink,

.. igen, ,fgy ~Sm - kep~~ldh?lIottam olyanr61, hogy
egyeseK k.ldob)ak a kutyalka'l es azok szerenesetlenek
k6borolnak, vandorolnak, ehesen faz6san, juj de bor
zaszt6, meg ragondolni sem szeretek,

,- NekOnk j6 dolgunk van itt mindkett6nknek, szeren
esere,

A beszelg~tes1" egy aut6 fekeslkorQasa szakrtotta fei
be, melyre ,01I~d~etten,hangos ugatassal reagaltak,

A. terePJarobo! kiszallt egy nagydarab kopasz ferfl
egy hatal']Jas hard ve~ebbel, aklnek esupa szegees
volt a ruhaja, de az meg semml, a kutyanak is nagy
szegekkel kivert nyakorve volt, ,

Beesapta a terepjar6 ajtaj6t es magabiztosan indult

el. p6razon vezetette a harc! kU'tyaj6t valahov6",
Mikor mar latta tavolodni a ke1' j6 barat. ismet be

szedbe elegyedtek.
- Te K6eos, emlekszei meg, amikor esak ml voltunk?

Nem voltak ilyen tenyesztett ebek, .
" - E~lekszem, s~t a,nagyapam meselte, hogy rnikor
o volt flaral, sok haznal nem IS volt kutya, mostanaban
divatba jottunk - mondta kisse rezignaltan, s nevetett,

- Hiaba, nagyot valtozott a vilag,
- Nagyot - valaszolt Vitez,
Meg sokaig j61 elbeszelgettek mindenfelerol, a vii6g

d~lga!.r61, hogy kutyaszemmel hogy 16tjak, mi a vele
menyuk,

E~yszer, s::sak ~egJelent a szomszed es me9simogat
ta Vltez feJet, akl boldogan megnyalta a kezet,

- Latod, ez az igazl j6 elet, a szeretet, Mlndketten sze-
retjOk es megbeesOIjOk egymast,

- Nalunk is Igy van ez,
- Igen, tudom,
- Akkor miert b6nt teged ez a sok flaneos inei-flnci

bleb, meg vereb?
- Hat, nem is tUdom, esak saJnalom oket, hogy ter

meszetellenes kbrOlmenyek kozbtt elnek.
- Mondasz valamlt - dormbgte K6eos,
A leveg6zo setam kozben flgyeltem a kef kutyat,

~ogy milyen j61 eibeszelgetnek egymassaL sajnos nem
ertettem, hogy mlket mondanak,

Azon gondolkodtam, hogy vajon mindenfajta kutya
ertl egymas nyelvet?

Mi emberek a fbldOnk. m6s-m6s reszein nem egy
nyelven beszelOnk, k6r, hogy ml nem ertjOk, mit is akar
mondani egy klnai, vagy japan",

Eigondolkodtam, hogy vajon, hogy Is volt ez a Babeli
zurzavar idejen?

Amikor az emberek 6rias tornyot akartak eprteni es
sokat veszekedtek, kiabaltak, a nagy hangzavar ban
totta a Teremt6t, s megvaltoztatta az emberek besze
det, hogy ne ertsek egym6s szavat.

Igy teremtett bekesseget, vajon igaz volt? Vagy
esak mese?

Mindenki tal61ja ki, hogyan is lehetett",

Benke Mario

Kanicsony ejjelen ...

Karacsonynak szent estejen,
a Csal<ld egyi.itt unnepel.
Izgalomt61 csillog6 szemmel
varjuk, mit hoz az iinnep el?

Boldog bekesseg, szeretet
jarja at a szivunket, s meleget
hoz, mindannyinknak,
ajandekot is adunk egymasnak.

Az ajandekok bontogatasa,
a szep kanicsonyi enekek hallgatasa,
a fenyo illata, s a finom bejgIi
otthonunkban, s nem kell mas semmi.

Beke honol a lelkunkben,
j6I eso efZ(~S a szivi.inkben,
a Karacsony a Iegszebb iinnepi.ink,
kivanom: legyen ilyen szep mindeni.itt.

Varjuk az Weli miset!
Ki nem hagynank semmiert,
amelynek varazsa, s hangulata
hatalmas szeretet-energia ...

Vecses, 2008. december 24.
Benke Maria
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Makos guba

Felszaraz kifliket karikara vagunk es edes tejjei iefarrazunk. A feiesleges tejet
lebntjuk. Farro alajban kicsit megpirftjuk, majd talra teve daralt makat szorunk ra,
valamint parcukrot vagy mezet. Frissen talaljuk.

Seidl Ambrus

Minden feliileten
otthon vagyunk!
VaIlaljuk lal<asanak teljes koru
fehijitasat, elkepzelesei szerint!

METAL STOP
KEREKPARES

SZERELVENY UZLET
Ken~kpar forgalmaz6 markabolt es szerviz

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a leheto
legjobb minoseg elerese a legmegfizethetabb aron!

A felmeresUnk, ami az irasos arajanlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

[estes, mazohls, tapetazas
- homlokzatszigetefes, hoszigetelo rendszerek
- gipszkarton falak, almennyezetek, elOtetfalak, boltivek

rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok
laminalt parketta ierakasa, parkettacsiszolas
fiird6k, konyMk burkohlsJ, komuves munkak
tetoterek beepitese, szigetelese

- nyHaszar6k, ajt6k, ablakok csereje
- bontas, sitt eIsza1litas
- vizes falak szigetelese
- hazak hi/s6 homlokzatanak szigetelese, szinezese

hidegburkolas (csempe, jarolap, marvany, granit lerakasa,
ill. tegla lerakasa)
melegburkolas (PVC, Iin61eum, szalagparketta, laminalt
parketta,
padloszonyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
allvanyozas, allv{ll1yok berbeadasa (gurulos, homlokzati)

r.ATKOCZKI LAsZLO. Telefon: 06170/381-4227

- Tornad6 elektromos kerekparok,
- gazkesziih?kek, kazanok, radiatorok,

- csovek, szerelvenyek. e
- hi\toszckrenyek, fagyaszt61adak, mos6gepek,
- haztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 elektronika,
- szegek, csavarok, zarak, lakatok,
. f[ird6kadak, mosd6k, csaptelepek, mosogat6k
- ]ulillst61 kedvezo aron ZARTSZELVENYEK, .

TERHAL6K, Es6cSATORNAK is j<aphat6k!

GYOMAENOROO, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. TeL: (66) 386·909
HitelTehetoseg! Minden kerekptirhoz ertekes ajandekot adunki

II

TOZIFA
bukk, tblgy, akac, akikfaoszlop

Hdzhozjon a ~ dra z!

Szeretettel varom minden kedves rl2gi es uj

vendegemet teljes kbru noi-, ferfi es

gyermek-fodraszatomban.

/geny szerint h6zhoz is megyek! Hetvegeken is!

FENVO FORESzARU
deszkak, ass lapok, lecek, kerfteslecek, pall6k,

szeg61ecek, gerendak, lamberia

A Deli-Farm Kft. tovabbra is var minden kedves regi es uj vasar/M
takarmany es affattartasi eszkozoket forgalmazo bo/tjaiban.

Kina/atunk:
eGF, szoja, napraforgodara, nyul, baromfi, sertes tapok, borjunevel6

tapszerek, koncentratumok, bdranytapok, problemamegold6
keszitmenyek, toxinkdtOk. Szarvasmarha szaporitoanyag

forgalmazasa. A rendeles merteket61 fugg6en a termekek kiszall{tasat
is vallaljuk el6zetes egyeztetes alapjan.

Tavaszi ka/aszos es kukorica vetomagok
elojegyezhetok.

l';

,
Nyitva tartas:

I~;"t\..';;ov<."-(,,,.y' Hetf6-Csutdrtdk: 07:30-16:00, pentek: 07:30-15:00
--=== Takarmany:

6791 5zeged-Kiskundorozsma, Kett6shatari ut 6. Tel: +3662556 130
Allattartasi eszkdzok:

6728 Sieged, Dorozsmai lit 48. Te/: +3662556 120

Minden vasar/onknak Bekes Bo/dog Unnepeket kivanunk!

I L6tk6czkine Erdos Magda/no II'
. GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61. I
I!-i__. T_e_le_fo_n_:_o_6_J7_o_J3_1_2_~_50_3_7 __II I

!
I
I
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,AKIK AZ OROKKEVALOSAGBA KDLTOZTEK
Hfradcisunkbnn csak azokr61 emlekezunk I

meg, akiknek kozJesehez n hozzcitartoz6k hozzri
jrirultak!

TiMAR LAJOS gyomaendrodi lakos
20 is. okt6ber 7-en. 79 eves koraban a
mennyei hazaba koltozott. Gyaszoljak csa
ladtagjai. rokonai, ismerosei.

VARJO LAJOSNE sOczO MARGIT
volt endrodi lakos, aki Bekescsaban elt,
2015. november 2-an, 88 eves koraban
megtert Teremt6jehez. Gyaszoljak csalad
ragjai, rokonai, ismerosei.

Bekesseg hal6 pora\kol1,
fog~dja be 6leet az Ur
az 6. orszagaba.
Az Orale Vilagossag
ragyogjon felettiik!

17
Sirhelymegvaltasi lehetoseg

Endrod
katolikus temetoiben!

A Szarvasvegi temeto regl gyer
mekparcellajanak szabad reszein es a
Kozponti temetCS koztemeto melletti
parcellajaban is uj s!rhely-sorokat le
tes!tettiink.

A Szarvasvegi temeto elonye,
hogy belvizes idoszakban is lehet
kopors6s temetest vegezni magas
fekvese miatt, a Kozpontinak pedig
az, hogy a sirhelyek a temeto elejen
taIalhat6ak.

A s!rhelyvaltasr61 erdek10dni az
Endrodi Plebanian lehet munkana
pokon delelott 9-tol 12 6raig, vagy
telefonon a 66/283-940-es szamon, il
letve az endrodLplebania@gmail.com
e-mail dmen.

TerUieti egyuttmukodesek az eselyegyenloseg es felzark6ztatas elosegitese erdekeben
a Gyomaendrodi janis terUieten

dult parbeszed.
Aprojekt kereteben letrejbtt a jaras erintett intezmenyei ko

zott egy hosszu tavu egyuttmukbdes, amely lehet6ve teszi az
eselyegyenl6segi programok vegrehajtasahoz szukseges koor
dinaci6t;

Kialakul es meger6sodik a tarsadaimi parbeszed a jarasi hiva
tal, a jaras bnkormanyzatai, a nemzetisegi onkormanyzatok, az
egyhazak es a civil szervezetek valamint a gazdasagi szerepl6k
kbzbtt.

A projekt soran kerekasztal megbeszelesek 6 alkalommal es
szakmai rendezvenyek 6 alkalommal kerUltek megval6sftasra.

2015.11. 12-en kerUlt megrendezesre a projekt zar6 rendez
veny

A projektben vallaltuk egyUttmukbdesi megallapodasok
megkbteset, illetve elkeszul a Jarasi Eselyteremto Programterv,
melyet a jaras telepulesei elfogadnak.

A. Miniszterelnbkseg Kozigazgatasi Programok Lebonyolf
tasi F60sztillya 2015. julius 3-an kelt leveieben ertesftette On
kormanyzatunkat, hogy az AROP.. 1.A.3-2014-2014-0009 szamu,
"Teruleti egyuttmukbdesek az eselyegyenl6seg es felzark6ztatas
ei6segftese erdekeben a Gyomaendr6di jaras teruleten" c. pa
Iyazatunk tamogatasban reszesUIt. Az elfogadott elszamolhat6
bsszkbltseg 22 milli6 Ft, a projekt 100 %-os tamogatasi intenzi
tasu. ATamogatasi Szerzodes 2015. julius 29-en kerult alafrasra,
a projekt megval6sftas idotartama: 2015. augusztus 1. - 2015.
november 30.

A projekt rovid ismertetese:

Celja, hogy olyan egyUttmukbdes alakuljon ki a Gyomaend
rodi jarashoz tartoz6 teiepulesi onkormanyzatok es a helyi on
kormanyzatok intezmenyei, valamint a civil es gazdasagi szerep
16k kbzbtt, mely a helyi eselyegyenl6segi programokban foglalt
tarsadalmi felzark6ztatas minel hatekonyabb megvai6sulasat
slolgalja a jarasszekhe!y bnkormanyzat koordinaci6s tevekeny
segenek kbszbnhetoen,

A jaras; szintO egyuttmukbdes pozitfv eredmenyekent var
hate a feladatok szervezesenek es ellatasanak min6segi javulasa
es a koltsegfeihasznalas esszerubbe tetele, fgy jelent6sen javul
hat a kbltseghatekonysag es a problemakezeles szfnvonala, a
kooperaci6 altai sikeresebben megval6srthat6 a jarasban el6k
tarsadalmi felzark6zasat is szolgal6 egyuttmukbdesek elmelyu
lese.

A projekt hathat6san el6segfti a Helyi Eselyegyenl6segi
Programok intezkedesi terveben megfogalmazott teend6k
megvaiosftasat, illetve ezek jarasi szintU bsszehangolasat es ko
ordinalasat, ezzel pedig az eselyegyeni6seg helyreallitasat, javf
tasclt jarasi szinten.

A programterv kialakftasat segftettek a jaras minden onkor~

manyzata es az egyeb erintett gazdasagi, i1letve civil szerepl6k
kbzbtt megval6sult talalkoz6k, tovabba az ezen talalkoz6n elin-
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aR' s he ..
ys

Az ut6bbi egy h6nap folyaman azIszhim Allam nevu terror
szervezet sajnaJatos es egyben megd6bbenta teveJ<enyseget pro
dukalt. Eddig is sz6rnytilk6dve hallgattuk a hiradasokat, hogy mi
minden barbarsagot hajt vegre a K6zel-Keleten. Azonban most
mar egyre k6zelebb er hozzank.

Eloszbr is az orosz katonai beavatkozasra vaJaszul okt6ber 31
en a Sinai-felsziget f6Jott felrobbantottak egy orosz utasszallit6
gepet. A pokolgepet a gep felszalJasa eJott csempesztek be, a deto
mici6 kovetkezteben a repiilagep a levegoben darabjaira hulJott
szet. A katasztr6fa kovetkezteben 224 ember halt meg, mindany
nyian orosz aliampolgarok voltak.

De ez meg csak a kezdet volt. November 13-an Parizst erte
terrortamadas. Tobb heJyszinen csaptak Ie: rock koncerten, fo
cimeccsen es vendeglcit6helyeken, Az aldozatok szama eddig
osszesen 130 fa. Franciaorszag gyaszba bondt. Egesz Eur6pa
rnegdobbent: hogy tortenhetett meg mindez? Mint kideriilt, ket
menekliltral is bizonyithat6. hogy a menekliltaradatot kihasz
nalva sziriai utlevellel erkeztek az Eur6pai Uni6 teriiletere. Az is
teny. hogy a nyomozas szalai Europa szivebe, Briisszel egyik arab
negyedebe vezetnek, a szervezok kozott t6bb belga muszlim is
akadt.

Dgy ti\nik, Eur6pa nem kepes megvedeni onmagat. Az llni6s
vezetoknek ideje lenne raeszmeJnitik a heJyzet sldyossagara .. , de
lehet mar keso...

Hegediis Bence

Pnrko/6 c!piilt az isko/n me/lett

t6ben. Iskolankat a 2. b osztafyb61 at tanul6 kepviselte. A ver
senyt kovet6en a gyermekek megismerkedtek a varos nehany
nevezetessegevel. Az Unnepeiyes eredmenyhirdetesre este at
6rakor kerult sor a f6isko/a nagytermeben, ahol megkoronaztak
a gy6zteseket es jutaimaztak a tabbi heiyezettet, versenyz6t is.
Versenyz6ink eredmenyei: Gombkat6 Zs6fia 8. hely, Par6czai Lili
Veronika 11. hely, Papp Mate 13. hely, Rojik Roland 15. hely es
Zanyik Zoltim a 16. hely. Felkeszit6 pedag6gusuk Takacs Tfmea
tanit6n6 volt.

A TERROR FOKOZODIK

Kesz a pal'kol6

Az iskola keresere uj parkol6t epfttetett az ankormanyzat a
f6epulet deli oldalanal. Remelhet61eg megold6dnak a reggeli
csucsid6szakban a parkolasi nehezsegek, koszbnjuk szepen!

Timi mini cis a kis matekosok

ATatika napjan Ismet zsUfolasig megtelt az iskola tornaterme
szul6kkel, baratokkal, egykori tanitvanyokkaf. A delutan f6sze
repl6i azok a tanu16k voitak, akik hetek 6ta lazasan keszul6dtek,
zenet kerestek, koreogratiat talaltak ki, tanc1epeseket tanultak.
A lenduletes tancok meliett otletes jelmezeket, maszkokat is
IMhattak az erdekl6d6k. A resztvev6 osztalyok ismet megmu
tattak kozosseguk erejet es a kreativitasukat. A lelkes k6zonseg
megtapsolhatta a regi es uj sztarokat: a Z'Zi Labort, Beatricet,
100 Folk Celsiust, Hungariat, Flo Ridat, Meghan Trainort, Michael
Jackson, Chris Brownt, Kowalskyt meg a Vegat.

Kep: rozsahegyi01 -Tur6 rudik el6ben

Tatika

A legugyesebb kerekparost kerestuld

Jobb id6jarast kfvanni sem lehetett volna november kozepen
';:9Y kerekparos Ugyessegi versenyhez, me/yen reszt vettek isko
Ian tanul6i. Rovid eligazftas, regisztraci6, es maris pattanhat
':ak a megfelel6 meretu dr6tszamarakra a versenyz6k, B6jakkal
';ijEiblt, nehezftett utvonal, es stopperral mert id6 aiakftotta a
:yingas mez6nyt. A kevesbe sikeresek - hosszu menetid6, b6ja
)o"tes - sem maradtak keseru szajfzzel, err61 a szervez6k csoki
szeletei gondoskodtak. A legUgyesebbek igazi Iversenyker6s"
r(ulacsot kaptak a szervez6kt61.

Hetedhet Hatar Legjobb Kis Matematikusai

2015. november 14- en a Nyiregyhazi F6iskolan kerUlt meg
rendezesre a 10. Hetedhet Hatar Legjobb Kis Matematikusa, or
szagos matematika versenye. Ebben a tanevben '12 megye 33
IIltezmenyeb61 116 (2-8. osztalyos) tanul6 versenyzett a dan-



Penzsztarjaink

Iskolank gimnazista diakjai (Sipos Fanni, Uhrin Agnes, Uhrin Sara
es Virag Andrea - 12/A osztalyos tanul6k) a PenzSztar Orszagos Ko
zepiskolai Penzugyi-Gazdasagi Versenyen megyei 3. helyezest ertek
el. A 2013 6ta evente megrendezesre kerul6 verseny alapvet6 celja,
hogy egy jatekos penzOgyi muveltsegi verseny formajaban hlvja fel
a kozepiskolas korosztaly figyelmet a penzOgyi kultura fontossagara,
felmerje a fiatalok tudasat es tovabb b6vftse ismereteiket, valamint
hozzajaruljon a feln6tt generaci6 tudatosabb penzUgyi donteseihez.

A versenyre 4 fos 14-20 ev kozotti kozepiskolai csapatok jelent
kezhettek magyarorszagi es hataron tuli magyar kozepiskolakb61. A
bekescsabai (saba Gyongyeben megrendezett megyei fordul6ba
ket online fordul6 utan jutottak diakjaink. A verseny egyes fordul6i
soran a ji:ltekosoknak elter6 tfpUSll es klilonbozo nehezsegi szinW
feladatsorokat kellett megoldaniuk, amelyhez penzOgyi-gazdasagi
tajekozottsagra, az aktualis penzUgyi-gazdasagi folyamatok isme
retere, altalanos muveltsegre es logikus gondolkodasra volt szOkse
gOk. KOlon orom, hogy csupan ket, szakirahyban tanul6 ("kozges")
diakcsapat el6zte meg a lanyokat a megyei dont6 soran. A sikerhez
gratulalunk a lanyoknak es felkeszlt6 tanaruknak, Malatinszky Zita
tanarn6nek.
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'rany az Okocentruml

Okt6ber vegen iskolank emelt biol6giat tanul6 csoportja altala
nos iskolai tanul6kkal kiegeszi.ilve Salyne Buza Hajnalka es T6thne
Stiban Erika tanarn6k kfsereteben ellc\togatott Poroszl6ra, aTlsza-ta
vi Okocentrumba. Elsokent a centrum kUls6 teri.i1eten elo allatokat
neztek meg, majd megtekintettek a kiallltasokat, felmenve a kilat6ra
gyonyorkOdhettek a centrum egesz terOleteben. Delutim motorcs6
nakkal mentek a tavon kialakftott el6ad6hazakba, ahol beavattak
oket a madargyur(izes rejtelmeibe. A nap vegen kipr6biJitak meg a
tavi jatsz6teret, ahol fab61 epftett tutajokon egyensulyozhattak. Iga
zim sz6rakoztat6, ugyanakkor hasznos kirandulas volt, az esos ido
ellenere nagyoh j61 ereztek magukat a gyerekek, felnottek egyarant.

BMX bemutato iskolankban

2015.11.05-en Kun Adam ketszeres vilagbajnok BMX-es a
biztonsagos kerekparos kozlekedesr61 tartott el6adast, majd
latvanyos BMX trukkoket mutatott be gyermekeinknek.

"Duo dallam mHkUl"

2015. november17-en a szentesi Szent Erzsebet Katolikus
Altalanos Iskola es 6voda altai megrendezett paros szaval6
versenyen vettek reszt iskolank negyedikesei: T6th Adrienn,
Kiszely Borbala, Vari Zs6fia, Demeter Adrienn. A verseny na
gyon j6 hangulatban telt, gyermekeink ugyesen szerepeltek.

Az aldozatokert, az ero5zak ellen

Iskoltll1k diakjai november 16-an megemlekezest tartottak
francia esemenyekre reagalva. A reggeli 6rakban francia triko
16rt mintaz6 posztereket keszftettek, gyertyat gyujtottak, ezze
tiltakoztak a terrorizmus es az eroszak minden formaja ellen. Del
ben - csatlakozva a nemzetkozi kezdemenyezeshez - egy perce
nema csenddel ad6ztak az artatlan aldozatok emlekenek.
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5500 Gyomaendrod, Szabadsag ter 6.
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240

E-mail: feszekpanzio@mail.globonethu
http://www.fe.sz.ekpanzio.hu FARKAS MATE

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

06-66-386-274.

,Q ',(Q)

A !lj} -.az
• I{ondollok, kolyhok, fUslcsiivek
• Zomoncos iisliik, iislhozok, lorlozekok
• Virogfiildek, mulrogyok, viroglopok
• Muonyog kukok, hordok, dezsok
• Demizsonok, muonyog konnok

,------------,. Alu.letrok, lolicskok, viidriik
• Egerfogok, pOlkonyfogok, mergek
• Munkoruhok, gumicsizmok, vediikesztyuk
• Munkovedelmi bokoncsok, vediisisokok
• Szegek, csovorok, keziszerszomok
• KUlyo-, mocsko-, modoreledelek,

kiegesziliik
• Konyhoi eszkiiziik, izzok, elemek, sIb.

Varom edves vasorloimoll
Boldog karat onyi Iinnepeket

e sikeres ujevet 'vanok rninden
vii arlomna
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