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8 A Szent Gellert Katolikus Altallinos Iskola es Gimnazium hirei

Altahinos iskola

Altalanos iskohlnkban 2017. aprilis 24-28-ig az
IDEGENNYELVI HET kereteben tanul6ink jatekos feladatokon
kereszttil tehettek pr6bara nyelvtudasukat. Celunk az volt, hogy
a diakok a tanitasi 6rakon ldvtil is talalkozzanak a nemet es az
angol nyelvvel, ill. a celnyelvi orszagok kulturajavaI. Minden nap
tortent valami, ami kozelebb hozta hozzank a ket nyelvet es kul
tllrat. MaT a het elejen az angol es nemet nyelvti orszagok zaszla
ivaI feldiszitett aula varta az iskola latogat6it, ahol a diakok altaI
keszitett tematikus plakatokat is megnezhetttik.

A het folyaman angol es nemet zene sz6lt az iskolaradi6ban,
filmeket neztek a gyerekek, az "angol" es "nemet" focicsapat is
osszecsapott egymassal, a programsorozat lezarasakent pedig
nepes versenyzotabor reszvetelevel orszagismereti vetelkedon
merhettek Ie tudasukat nyelvtanul6ink. A vetelkedot az ebedlo
ben rendezttik meg, ahol finom enni- es innival6val segitetttik az
elmelytilt munlGit.

A nyelvi het szervezoi ill. felkeszito tamlrai voltak: Szakadati
Orsolya, Varju Diana, Kondorne Timar Erzsebet es Timar Ma
rianna tanarnok.

Tanllimanyi versenyek

A Mezoberenyi Petofi Sandor EvangeJU<Us Altalanos Iskola,
Gimnazium es Kollegium iden is levelezos versenyt hirdetett.
Hetedikes diakjaink koziil tobben tobb tantargyb61 neveztek.

Ronyec Ivett magyar irodalomb61 1. helyezett lett, mig Ban
Kitti Alexandra biol6giab612. helyen vegzett. Sil<eriikhOz gratu
lalunk!

A minden evben sokakat megmozgat6 Bendeguz Akademia
Tudasbajnoksag 2017. evi megyei dont6jen biol6giab61 KOV,lcS
Gabor kepviselte iskolankat. Kival6 teljesitmenyevel elso helye
zest ert el, igy az orszagos dontobe jutott. Sok sikert kivanunk
neki a kovetkezo megmerettetesen! Felkeszitoje: Kovacsne Vari
Eszter tanarno

Gyoma ujrateleptilesenek 300. evfordul6jan, varossa nyilva
nitasanak 35. eveben varostorteneti vetelkedot, annak dontojet
tartottak a Hatar Gy6z6 Varosi Konyvtarban 2017. majus 18-an.
A j6 hangulatll deIutan hasznosan telt, valamennyi resztvev6
gyarapodott - a konibbi forduI6k soran es most is - ismeretek-

ben, tudasban. A hetedikesek korcsoportjaban masodik helye
zest ert el Furak Edina, Lakatos Melinda, Mile Al<os, Vass Ferenc
Albert alkotta csapat. Valamennyi versenyzo elmenyekkel terhe
tett haza.

Anyaknapja

Iden is megtartottuk az Anyakat, a Nagymamakat koszont6
iinnepsegiinket. Hagyomanyainkhoz hiven szentmisevel kezd
tiink, Czank Gabor atya sz6lt az edesanyaldl0z, majd als6saink es
felsoseink verssel koszontottek oketo Kozos eneldes es a Ids ajan
dekok atadasa meghitte, bensosegesse tette az egytittletet, mely
nek zarasakent T6th Ferenc intezmenyvezeto ur is elmondta gon
dolatait.

Noe sikere

A 2016/2017-es tanevben
megrendezett VILAGTAJO
LO elnevezesu Nemzetkozi
Kornyezetismereti Vetelkedon ''lm<!r''l'§.JI!l

Katona-Szabados Noe 1. oszta
lyos tanitvanyunk III. helyezest
ert el.

Komplex
tanlllmanyi verseny

2017.04.28-an Mezotllron a
Szent Istvan Katolikus Altala- ~'----.....I..-'L....ll.-L -----"'=..II__-J

nos Iskola es Ovoda Komplex Katona-Szabados Noe
tanulmanyi versenyt rendezett,
melyen 3 csapattal vetttink reszt.

Eredmenyek:
1.-2. osztaly 1. helyezes /Gubucz Liliana es Csasztek N6ra 1.0.,

Ban J6zsef es Pat6 Brigitta 2.0./
3.-4. osztaly 1. helyezes /Gubucz Panna es Szab6 Gerg6 3.0.,

Zsadon Geza es Kiss Gergely Balazs 4.0./
5.-6. osztaly V. helyezes /T6th Patricia es Szeret6 Alma 5.0.,

Szab6 Eszter es Szereto Lili 6.0./

T6th PatrIcia, Szeretii Alma, Szab6 Esztcr es Szcretii Wi
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Onkormanyzati ' __i_r_e_-JJ
Majus h6napban ketszer lilesezett a kepviselO-testlilet. A rend

klvi.ili i.ilesre azert keri.ilt SOl', mert sZlikseges volt a tulajdonosi
hozzajarul6 nyilatkozat megtetele az EFOP-4.1.3.-17 palyazathoz.
A Gyulai Tankeri.ileti Kozpont igazgat6ja fordult levelben onkor
manyzatunkhoz, melyben tajeJ<oztatast adott a Kis Balint Altalanos
Iskola es R6zsahegyi Kalman Altalanos 1skola es Kollegium egy
egy telephelyenek infrastrukturalis fejleszteser61. JIGs Balint Alta
lanos 1skola F6 lit 181., valamint a R6zsahegyi Kalman Altalanos
1skola Nepliget lit 2. telephelyen.l

- A Kis Balint 1skola: kinti mosd6k helyett a fOepi.iletben alaki
tananak ki vizes helyisegeket, a padlasterb61llj tantermeket, vala
mint az egyeni fejlesztest, es a csoportbontast lehet6ve tev6 helyise
geket. (Bekeri.ilesi koltseg megkozelit61eg 150.000.000 Ft.)

- R6zsahegyi Kalman Altalanos 1skola es Kollegium: az epi.ile
tek padl6burkolatainak csereje, bels6 nyilaszar6k csereje, a folyo
s6k mllanyag lamberiaval val6 bevonasa, tornaterem teljes felujita
sa, mosd6k fellijitasa. (Bekerlilesi koltseg kb. 50.000.000.Ft.)

Ugyanezen a napon zart i.ilesen targyalta a kepvisel6-testlilet a
Varosi Egeszsegi.igyi 1ntezmeny intezmenyvezet6i palyazatara be
erkezett paLyazati anyagokat, mivel majus lO-en lejart a benylljtasi
hatarid6. A palyaztatas lejartaig ketto darab erkezett a hivatalhoz.
A palyazati kiirasban szerepl6 feJtetelek tartalmilag es alakilag el
len6rzesre keri.iltek, es mindkett6 palyazati anyagot a kepvisel6
testi.ilet ervenyesnek itelte. A testi.ilet jelenlev6 tagjainak egyhan
gl1 velemenye, illetve a szakmai bizottsag javaslata alapjan a Dr.
Magyar Hajnalka palyazata lett elfogadva, es keri.ilt kinevezesre
"Egeszsegligyi menedzser" munkakOrbe. A megbizatas 2017. ev
majus 20-t612022. ev aprilis h6nap 19. napjaig sz61.

A tllzolt6sagr61 sz616 1996. evi tv. ertelmeben evente besza
mol6t kell kesziteni a szervezet mllkodesi terlileten levo kepvise
16-testi.ilet szamara, a tiizvedelem erdekeben tett intezkedesekr61
es az ezzel Icapcsolatos feladato\u'61. Gyomaendr6d tekinteteben,
a Szarvasi Hivatalos Tllzolt6-parancsnoksag neveben Bir6 Zoltan
tuzolt6parancsnok, mig a Gyomaendr6d Onkormanyzati Tiizol
t6sag eves munldjar61 Omiliak Csaba tiizolt6parancsnok keszitett
beszamol6t. A beszamol6kb61 kitunt, hogy hany tlizeset, muszaki
mentes, illetve sajnalatos m6don, hany teves riasztas tortent 2016.
evben. Valamint kepet kaphattak a kepviselok a m(ilcodessel kap
csolatos koltsege\u'61 is.

Tiizoltosag Tiizeset Miiszaki Teves
mentes riasztas

A Szarvasi Hivatalos 86 69 35
Tiizolto-parancslloksag

mukodesi terlileten
(Szarvas, Gyomaendr6d, Csabacsi\d,
Bekesszentandras, 0rmenykut, Kar-

dos, Kondoros, Hunya)

Gyomaendr6d Onkormanyzati 54 18 12
Tiizolt6sag

(Hunya, Csardaszallas, Gyomaendr6d)

Ezenkivlil a tiizolt6sag szamos rendezvenyen is meg szolcott je
lenni, (iskolai, 6vodai, varosi) valamint reszt vallalnak az islcolak
diakjainak felkesziteseben a katasztr6favedelem terlileten megren
dezesre keri.ilo versenyekre.

Gyomaendrod Yaros Kepviselo testi.ilete 2017 februarja
ban fogadta el eves koltsegveteset. Az elso negyedeves gazdalko
dasr61 keszlilt beszamol6k keri.iltek majusban a kepvisel6k ele. A
beszamol6kb61 megtlldhattak, hogy a szemelyi es dologi kiadasok
id6aranyos teljesitest mlltatnak ugy az onkormanyzat, mint annak
intezmenyi tekinteteben. A szennyviz es iv6viz haL6zaton a Vizmii
vek Zrt. altai vegzett ad-hoc munkakra viszont mar tobb mint 4,7
milli6 Ft-ot koltott a telepi.iles, (5 milli6 volt betervezve erre a fel
adatra) igy a rekonstrukci6s munkakra tervezett 12 miJli6 forintb61
at kell csoportositani az azonnal elvegzend6 javitasok finansziroza
sa vegett.

A sajM bevetelekr61 megallapithat6 volt, hogy kisse idoaranyos
alatt teljesi.iltek, mig a kozhatalmi bevetelek tobb mint 42%-ot, az
iparllzesi ad6bevetelek viszont 49%-ot mutattak a vizsgalt idoszak
ban.
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hfrad6

ATerulet- es Telepulesfejlesztesi Operativ Program (TOP) kereteben
osszesen 18,3 milliard forint Bekes megyei projektr61 hozott tamogat6
dontest az Iranyft6 hat6sag.

Ebben a fejlesztesi ciklusban az uni6s tamogatasok 60%-a gazda
sagfejlesztesre forditand6, ennek egyik fontos resze a Terulet- es Tele
pulesfejlesztesi Operativ Program (TOP).

Bekes megye indikativ TOP kerete a 2014-2020-as programozasi
idoszakban_57, 94 milliard forint. Az onkormanyzatok, egyhazak, civil
szervezetek a felhfvasok kedvezmenyezettjei, a telepulesi onkormany
zatok legfontosabb fejlesztesi forrasa a TOP. A palyazati felhivasok leg
tobb esetben 100%-05 tamogatasi intenzitassal bfrnak, nem igenyel
nek az onkormanyzatokt61 onreszt. Korabban mar nyertek palyazatok:
a Megyei szintU foglalkoztatasi megallapodasok, foglalkoztatasi-gazda
sagfejlesztesi egyuttmGkodesek kereteben tobb mint 1500 fo bevona
saval 2,408 milliard forintb61 kepzesek, munkaber tamogatas, a Helyi
foglalkoztatasi egyuttmGkodesek kereteben 1,4 milliard forintb61 helyi
foglalkoztatasi paktumok val6sulnak meg. Gazdasagfejlesztest es mun
kaero mobilitas osztonzeset szolgal6 kozlekedesfejlesztes elnevezesG
palyazatnak koszonhet6en 3,709 milliard forintb61 24,69 km hosszan
val6sul meg utfelujitas.

Sztahovics Zsuzsa

Elkeszitette es a kepviseI6-testi.ilet ele terjesztette negyedeves
beszamol6jat az onkormanyzati tlllajdonu holtagakon vegzett
horgaszathoz kapcsol6d6 tevekenyseger61 a KorosvideJd Horgasz
Egyesi.iletek Szovetsege is. (KHESZ)

A beszamol6 reszletesen tartalmazta a vegzett tevekenysegeket,
a horgaszturisztika es jegyertekesites tapasztalatait, (az osszevont
teljes jogu jegy volt a legkelend6bb) a Idfogott es betelepitett halak
mennyiseget. (A holtagakba betelepitett halak erteke 2016. evben
18.435.688 Ft.) Bemutatta a hal6rzesi tevekenyseget, (a hal6rok ta
pasztalata szerillt a legkeresettebb horgaszhelyek a Flizfas es a Ne
met-zugban talalhat6k) az elvegzett vizp6tlas alakulasat, valamint
a vizmin6seg-vizsgaIat eredmenyet. A beszamol6b61 megtudhattak
meg hogy ket niv6s megyei horgaszverseny is megrendezesre ke
rlilt a Fuzfas-zugi, illetve a Nemet-zugi holtagon.

A Gyomaendr6di Zenebaratok Kamarak6rus Alapitvany, a R6
zsahegyi 1skola Diakjaiert Alapitvany, valamint az Ertekek Meg
mente~e a Jovonek Alapitvany egyedi tamogatasi kerelmet nytijtott
be az Onkormanyzathoz.

A kamarak6rus a Schonekben hagyomanykent megrendezesre
keri.i16 koncertre, az utazasi koltsegel< enyhitesere kert tamogatast
400.000 Ft ertekben, mig a R6zsahegyi 1skola Diakjaiert Alapitvany
a lengyel testveriskola diakjait Jatja majd vendegi.il junills vegen. A
latogatas soran bllszos kirandulas terve is szerepel, melynek kolt
segeihez 50.000 Ft tamogatast fog biztositani az onkormanyzat a
Polgarmesteri Alapb61. Szinten 50.000 FHal kivan hozzajarulni
a testi.ilet a XXI. Nemzetkozi Bogartalalkoz6n a fellep6k dijainak
koltsegeihez. A kepviselo-testulet j6vahagyta a benYlljtott kerelme
keto

A gyermekek vedelmer61 sz616 torveny alapjan a tanul6k nap
kozbeni ellatasM szi.inidoben is az eletkornak megfelel6en kell
biztositani. (Feli.igyeletet, etkeztetest azoknak a gyermekeknek,
akiknek szi.ilei munkavegzesi.ik, kepzesi.ik, vagy betegseglik miatt
napk6zbeni ellatasukr61 nem tlldnak gondoskodni.) A torvenyi el
varasnak megfelel6en az Onkormanyzat a Gyomaendrodi Csalad
es Gyermekj61eti Kozpontot bizta meg a 6-14 eves koru gyerme
kek felligyeletenek megszervezesevel. A nyari napkozi helyszine az
idei evben is a R6zsahegyi IGlman Altalanos 1skola F6 uti kollegi
lima lesz. A megval6sulas ideje 2017. junius 19. es augusztus 25.
koze esik. Hetkoznapokon 7.30-t61 16.30-ig varjak a gyermekeket
bejelentkezes alapjan. Az etkezes koltsege. valamint a programok
belep6jegyeinek ara a szi.il6ket terheli. /Napi haromszori etkezes
koltsege 815 Ft/nap/f6, valamint a programok es belep6k koltsege
2000 Ft/het. A gyermekek napkozbeni feli.igyeleter61 az idei evben
is 3 kozfoglalkoztatott szemely fog gondoskodni. Az aktu<\lis hetre
vonatkoz6 programokr61 a het elso napjan a helyszinen informa
16dhatnak majd a szlil6k.

Leh6czkine Timar lren alpolgarmester



"Hitvallasom: a szakma szeretete, a szama es az emberek
melyseges tisztelete:'

I( 2017. junius

Interju loth IIdik6vai
A Fa uton, a belvaros kozpontjaban

talalhat6 egy uzlet, amely engem tel
jesen lenyugoz. Megujult, letisztult,
izleses, modern, a XXI. szazadhoz melt6
kornyezetben varja T6th IIdik6 ferti - es
nai mesterfodrasz a vendegeket. Vele
beszelgettem - volt tanitvanyommal-, a
fodrasz szakma egyik kival6sagaval, aki
keszsegesen es szerenyen - akarcsak di
akkoraban - valaszolt kerdeseimre.

Mikar kezdted a fadrasz szakmat, es mi
ert pont arro esett a va/asztasod?

Bizony mar 23 eve vegeztem, nagyon
rohannak az evek, az6ta dolgozom. Kis
lany korom 6ta szerettem volna fodrasz
lenni, igy palyavalasztaskor nem volt ker
des, hogy milyen iranyba menjek.

A szakmad befejezese utan egyb6/ do/
gaztd/. Mi az, ami e/6re vittI Hagyan ta/a/tak
rad a vendegek?

A tudasszomj, a folyamatos megujulas
vitt elore, mindig erdekeltek az uj teeh
nikak, az uj lehet6segek a szakmamban.
Folyamatosan tartottam a kapesolatot
bekesesabai, majd pesti szakemberekkel.
A szakirodalom minden lehetseges valto
zatat, formajat megvettem, ezeket egyeb
kent a vendegeim is megkedveltek, igenyt
tartottak ra, fgy nemesak bulvarujsagokat
lapoztak nalam, hanem konnyed olvasma
nyu, igenyes, fodraszmagazinokat is.

Mi az, amit nagyon szeretsz a szakmad
ban?

Mindent, de tenyleg! A kontykeszites
fortelyai, egy uj szfn kipr6balasa, egy uj va
gasteehnika mind - mind felvillanyoznak,
elore visznek. Egy tines, egy mas szfnvilagu
festek, egy meg jobb, minosegi hajszarit6
pont olyan pozitfv hatassal van ram, mint
az uj vendeg, vagy eppen az, akin kfserle
tezhetek egy uj fazont, szint, beszarftast.

Kozben e/kezdte/ fa/yamatosan tavabb
kepzesekre jarni. Mi/yen indfttatasbO/ ered
ezna/ad?

EIs6sorban a vendegek felmerul6 ker
desei indftottak el kulonboz6 tanfolya
mokra, kepzesekre, de engem is erdekel
a szakmam melysege, feszegetem a hata
rokat, mert nem elegedtem meg egy szep
frizura elkeszitesevel. A hajszalak, a szfnek,
a fejb6r mbge szerettem volna latni. Ezal
tal uj dimenzi6k nyiltak meg minden teren,
kulonosen az emberi kapesolatok terule
ten, hiszen a kedves kunesaft ram bizza
magat, a fejet, hajkoronajat, es elmondja
betegsegevel, egeszsegevel kapesolatos
gondolatait. Bizalmi legkbr alakul ki kozot
tunk, pr6balok szemelyre szabottan tana
esokat adni. PI. kulonboz6 kremeket, hajra
val6 esszeneiakat, pakolasokat kfnalni es
meg sorolhatnam.

/gen, ez mar a hajgy6gyaszat terUiete, ha

j6/ gonda/om.
Nagyon j61 mondod, ez a tema teged is

erdekel, veled is sokat beszelgettunk mar
err61.

Hagyan kerUite/ kapcsa/atba a haj
gyogyaszattal? EgyedUli szakember vagy
nemcsak a varosban, hanem a kornyeken is.
Avasd be az a/vas6kat, mert ez meg gyerek
cip6ben jar.

A vendegek fejb6r problemai miatt
jartam a kulbnbbz6 hajgy6gyasz tanfo
Iyamokra. Az iskolaban err61 semmit nem
tanultunk annak idejen. At szerettem vol
na latni a problemajukat. PI. miert hull
foltokban a haj? Miert korpasodik? Meg
vizsgalom a fejb6rt, a hajhagymakat egy
300 szoros nagyftasu mikro kameraval. Ez
a muszer 6riasi segitseg a munkamban. Er
dekl6dnek a vendegek a vizsgalatok utan,
sajnos sok a problemas fejb6r: pI. diffuz
vagy foltos hajhullas, ritkulas ... stb

Nemcsak a va/asztatt szakmadban,
/epsz mindig e/6re, meguju/sz, hanem ta
vabb kepezted magad a szfnek vi/dgaban,
a sminke/es tarhdzat, csinjat-bfnjat is isme
red, a stilus vi/agaban atthonasan mazogsz.
Hannan a vanz6das?

Igen, a szep haj, a fodraszat, az uj szf
nek kombinaei6i, az uj vagasteehnikak
elindftottak bennem egy folyamatot es ra
latast. Komplexen kell kezelnie a holgyek
nek az egeszet, mert esak akkor nyujtanak
harmonikus, benyomast, ha a hajkorona
juk mel lett a sminkjuk, a szfnvilaguk es az
bltbzkbdesuk is szinkronban van. Ha vala
ki tet6t61 - talpig rend ben van, akkor azt
mondjak: stflusos.

Mindezeket szem el6tt tartva vegez
tem es vegzem - elsosorban a Wella es
L'oreal Oktat6 Studi6janak tovabbkepze
seit, Budapesten. fgy kepesftest szereztem:

- smink, - szfn es stilus, - valamint stylist
temakbrben. Es termeszetesen a mester
vizsgam is megvan.

Uj he/yre ko/tozte/. Nagyon szep lett az uj
uz/eted. A vendegek itt is egymasnak adjak
a ki/incset.

Koszonom szepen. Igen, nagyon j61
erzem magam, nagyszeru, j6 helyen van,
ez mar nagyon kellett, dedelgetett almom
volt. Most sikerult ferjem segftsegevel
megval6sitanom. A vendegek folyamato
san jonnek, a regiek es az ujak, a hblgyek,
a ferfiak, a fiatalok es a kiesit id6sebbek
egyarant. Mindenkinek orulok, remelem,
elegedve tavoznak, es ujb61 felkeresnek.

Mit szeretne/ meg munkad soran a szak
madban e/erni?

Meg tobb minosegi tovabbkepzesi le
hetoseget, komplett atvaltoztatasokat! Va
lamint tiszta, min6segi anyagokb61 szeret
nek dolgozni tovabbra is. Termeszetesen
ehhez sok ida, sok penz es sok energia kell,
de bizakodom, eddig is sokat fektettem a
munkamba, mert vallom, eredmenyt esak
a fejl6dessel, folyamatos megujulassal le
het elerni!

Mit uzensz a most tanu/6 fodrasz inasak
nak, es mi a szakmai hitval/asod?

Alazattal vegezzek tanulasukat, mun
kajukat, a papfr kezhez vetele meg nem
biztos, hogy egyutt jar szakmai tudasuk
kal. Azt esak folyamatos szorgalommal,
odafigyelessel, a gyakorlatb61 lehet meg
tanulni. Hitvallasom: a szakma szeretete, a
szakma es az emberek melyseges tisztele
teo

Koszonom szepen a besze/getest! Ugye
beirta/ a kovetkez6 hetre egy szarftasro?

HunyaJo/an
Fata: Va/uska Tamas
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FesztivaIon a kozfogLaLkoztatas Olimpikonl1aL a drogok ellen

A Gyomaendrodi jarasbal1 uj kezdemenyezes il1dult l.'!tja
ra. A XIX. Sajt- es TllrMesztivaIon mutattaLe be a jarasi teLepii
Lesi onkormanyzatok, a bekescsabai KozfogIaLkoztatasi KiaJIitas
mintajara, kozfogIaIkoztatasi programjaikat.

2017. aprilis 29-en, a XIX. Sajt- es Tur6fesztivaI keretein beliil
ki<illitasra keriiltek Gyomaendrod, Devavanya. Ecsegfalva, Hunya
es Csardaszallas onkormanyzatainak a Startmunka Mintaprogram
soran megtermelt termekei. A rendezvenyen a Gyomaendrodi
Jarasi Hivatalt dr. Pacsika Gyorgy hivatalvezeto es Timarne Buza
Ilona foglalkoztatasi osztaIyvezeto kepviselte.

A bemutatott, ertekteremto kozfoglalkoztatasi programok leit
vanyos megjelenesiikkel szinesitettele a rendezvenyt, valamint le
hetoseg nyilt k6stolasra es vasarlasra is. A bemutatasra kerLilt te
vekenysegek: varrodai tevekenyseg, szonyegszaves, mezogazdasagi
termekek savanyitasa, kiilanleges lekvarok es cirokseprtl keszitese,
olajtak termesztese es sajtolasa, illetve a hazigazda altai bemutatott
faipari termekek (viraglada, pad, utjelzo tabla), viragtermesztes es
homoktovisbol keszitett iv6le, valamint lekvar voltaic

A telepiilesi onkormanyzatok szeretnenek hagyomanyt terem
tetni e kazas kiallitasb61. Meg ebben az evben minden telepUles
sajeit rendezvenye reszekent lehetoseget ad a tabbi telepulesnek er
tekeik hasonl6 bemutatasara.

A gyomaendrodi Kabitoszeriigyi Egyezteto Forum altaI
szervezett eIoadason Totka Sandor kajakos olimpikont latta
vendegiil a jan\si hivataI majus IS-en.

A szervezok neveben Lehoczkine Timar Iren KEF elnok ko
szontatte a szep szamban megjelent fiatalokat, majd dr. Pacsika
Gyargy jarasi hivatalvezeto es Toldi Balazs polgarmester mondta
eI kaszanto gondolatait.

Az elsportol6val a Karas Kajak Sportegyesiilet kepviseleteben
Kovacs Peterne beszelgetett, amely soran T6tka Sanyi eddigi ele
tebol izgalmas es erdekes pillanatok villantak fel. A diakok vegig
kavethettek a ri6i olimpia K2 negyedik helyezett palyafutasat, vala
mint bepillanthattak a nagy nemzetkazi versenyek kulisszatitkaiba,
es elso kezbol tajekoz6dhattak arr61, hogy milyen kiizdelmes egy
sportol6 hetkaznapi elete a felkeszLiles idoszakaban.

Az olimpikon tobbsz6r is kihangsltlyozta, hogy nagyon eliteli
azokat a sportol6kat, akik tiltott doppingszerekhez ny(lInak, es csa
lassal szereznek jogtalan elOnyt. Egyben felhivta a diale hallgat6sag
figyelmet arra, hogy "mindenki vaJassza a tisztesseges utat, ami
ugyan gyakran nehezsegekkel teli, viszont az igazi sikerhez csak
becsulettel, es drogmentesen lehet eljutni!".

bfREK, ESEmET)~EK A
KrS BALrT)c ALCALAT)OS rSKoLABOL

Versmond6 verseny

Az iskola diakjai Mez6berenyben jartak, a Pet6fi Sandor sza
val6versenyen, az Orlai Petrics Soma Kulturalis Kbzpontban. A
kbtelez6 vers elmondasa utan mindegyik szaval6 egy szabadon
valasztott kbltemenyt mondott el. A gyerekek szeles palettar61
valasztottak szebbnel szebb verseket. Dobog6s helyezettek let
tek: Bula Boglarka: elsa, Vinkovics Agnes, Kiss Adrian es Nagy
Noemi: harmadik helyezes. Dicseretet kapott: Szucs Evelin, vala
mint Hugyik Zoltan, es Izs6 Eva, Gecsei Kira is ugyes volt. Felke
szit6 tanarok: Domokos Anik6, Hunya Jolan, T6thne Szab6 Iren
es Farkas Enik6. Mindenkinek gratulalunk!

2017 jab~ka - a Varostorteneti vetelkedo

300 eve telepult ujra Gyoma, Gyomaendr6d varos pedig 35
eves! Ebb61 az alkalomb61 a Hatar Gy6z6 Varosi Kbnyvtar varos
tbrteneti vetelked6re hfvta a telepules altalanos iskolas tanul6
it. A benevezett csapatok dbnt6 versenyere majus 18-an kerult
sor. A Kis Balint Altalanos Iskola diakjai nagyszerOen felkeszul
tek, remekul helyt alltak! 4.- es 6. evfolyam: els6 helyezes, fel
keszft6: Kovacsne Nagy Katalin, 5. - es 8. evfolyam: masodik es
els6 helyezes, felkeszft6: Forgacsne Gyetvai Krisztina. Wgul a 7.
evfolyam szinten: elsa helyezes, felkeszit6: Hunya Jolan. Igazan
nagyszerOek a"Kis Balintos" gyerekek, brbm egyutt dolgozni ve
luk!

Madarak es fak napja

Majus 10-en delutan a Madarak es fak napja alkalmab61 az
bko szakkbr 3. osztalyos tanul6i erdekes el6adast tartottak. Mol
nar N6ra 4. osztalyos kisdiak kutatast vegzett a hazi kedvencek
1'61, melyek eredmenyet megosztotta tarsainak. Ezen a deluta
non a gyermekek hasznos ismeretekkel gazdagodtak.

SZlnhaz az iskolaban

Majus ll-en ismet elliltogatott a kisiskolasok kbze a Man
dula Szinhaz. A ketbalkezes kiralyfi elmO mesejiltekot, az als6s
diakok feszult figyelemmel neztek es hallgattak. Aktfvan vettek
reszt az el6 zenevel kfsert el6adason. Tbbb kisgyermek a szin
padot is kipr6balhatta. Felh6tlen sz6rakozas, m6ka es kacagas
tbltbtte meg az iskola aulajat. Az el6adas nagy sikert aratott a
diakok kbreben. Remekul sz6rakozott mindenki!
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Szent Laszlo kiraly tiszteletere
- Zarandoksokasag iinnepelte a lovagkiralyt Nagyvaradon 

(Folytatas a cfmlapr6l)

A szentmise focelebninsa es sz6noka Erda Peter biboros, pri
mas volt. Koncelebralt Miguel Maury Buendia ersek, Romania pa
pai nunciusa es tobb magyarorszagi fOpasztor; Veres Andras gyori
megyespiispok, a Magyar Katolikus Puspoki Konferencia elnoke,
itthoni es kulhoni puspokok, kozhik Majnek Antal karpataljai piis
pok es Orosch Janos nagyszombati ersek, gorog katolikus fopaszto
rok es a romaniai katolikus egyhaz fopasztorai, koztuk loan Robu
bukaresti ersek.

Megjelentek a testveregyhazak kepviseloi, valamint a romani
ai es magyarorszagi kozelet szereploi.

A megujuhls vagyaval es remenyevel fordulunk Szent Laszl6
fele, es kerjiik kozbenjarasat az elothink all6 feladatok valla lasara
- koszontotte Bocskei Laszl6 fopasztor az iinnep16ket. A mllitba
val6 visszatekintesiink celja, hogy vonatkozasi pontokat keressiink
a jovo fele haladasunkhoz - fogalmazta meg az egyhazmegye sza
mara programot ad6 iizenetet.

Miguel Maury Buendia ersek, Romania papai nunciusa Pietro
Parolin vatikani allamtitkar Ferenc papa iizenetd kozvetito Ieveld,
a szentatya megerosito, szivelyes iidvozletet, hitre es szeretetre buz
dit6 j6kivansagait tolmacsolta.

Erda Peter biboros szentbeszedeben kiemelte: "Szent Lasz
16 hite atjarta egesz eletet. Nem puszta emberi szamitas vezette a
Szent Istvant61 megkezdett titon, hanem az Isten iranti szeretet mu
tatta meg neki a kiegyensulyozott, a val6sagban j61 megalapozott,
az emberseges es ertekeket teremto kormanyzas feladatait. Hitiink
ugyanis tobb, mint puszta koriiltekintes vagy szakertelem, a vilagot
alkot6 es fenntart6 Istennellepunk szemelyes kapcsolatba. 6 adja
az embernek az igazi bo!csesseget es az erot, a az, akinek vezetesere
es gondviselesere rna is nagy szuksege van nepunknek es a vilag
l1ak:'

A liturgian tobb k6rus szolgalt: a szekesegyhaz k6rusa Krist6fi
Janos karnagy vezetesevel enekelt. Hozzajuk csatlakozott a piliscsa
bai Boldog Ozseb Szintarsulat k6rusa Medgyesy S. Norbert vezete
sevel, valamint a gyulafehervari szeminarium k6rusa Bojtor Attita
es Mazai Tihamer kispapok vezetesevel. E16adasukban csendult fel
Haydn 44. szamu miseje. A szentmisen elhangzottak nepenekek,
himnuszok, Szent LaszI6-enekek, amelyek a kozepkorban Nagyva
radon ir6dtak Laszl6 kanonizahlsat kovetoen.

A szentmise vegen Semjen Zsolt miniszterelnok-helyettes ko
szontojeben Szent Laszl6t mint a keresztenyseg, az eur6paisag,
magyarsag egysegenek szimb6lumat meltatta. Prohaszkat idezve
- "Laszl6ban lett keresztennye es szentte" - hangslllyozta, a lovag
kiraly alakjaban mind a hosiesseg, mind a kereszteny eletszentseg
meghataroz6 vonas. Attekintve Laszl6 eletet, az Eur6paban elo ku
lonbozo nepekkel val6 kapcsolatr61, a csaladi osszefon6das ossze
tartozast ad6 fontossagar61 beszelt.

Az unneploket Victor Opaschi, a roman kormany kulturaert
felelos allamtitkara is koszontotte.

Bocskei Laszl6 piispok buzdit6 szavakkal zarta a szertartast. "A
hataratkelonel fogadtam a Gyorbol erkezo erekJyet. A hatam mo
gott Varad, meg a tegnapi 6riasi esOfelho sziirkesegeben, felettunk
viszont ragyog6 napsutes a kek egen. S ahogy hoztuk Varad fele
a becses kincset, Ligy vilagosodott ki az eg eJottiink" - mondta el
szemelyes elmenyet, beleszove azt az aggodalmat, ami tegnap tol
totte eI az 6nlkig tart6 felhoszakadas miatt feltve a mai kormenetet.
"Szavakba nem lehet foglalni, mit erzek, hogy tobb mint 450 ev
ut<'l11 ismet Nagyvaradon van Szent Laszl6 ereklyeje:'

A kormenet a jubiteum alkalmab61 meghosszabbitott Lltvonalat
jart be. A torok idoket kovetO megujulasban epult szekesegyhaz
b61 a kd ereklyet - a nagyvaradi Szent Laszl6-hermat es a gyo
ri, Leb6 Ferenc alkotta tart6ban elhelyezett koponyaereldyet - a
menet az elsa, Szent Laszl6 alapitotta szekesegyhaz helyere, a mai
vartemplomba vitte, athaladva Nagyvarad belvarosan. A varban ta
lalhat6 a lovagkiraly temetkezesi helye.

A kormenet meghatarozott rendben epiilt fel. A vezerkereszt
vezette, utana tiz nemzet lobog6jat, valamint a papai es az egyhaz
megyei zaszl6t nepviseletbe oltozott fiatalok vittek. Elsokent az asz
szisztencia kovette, majd katolikus iskolak diakjai. Utanuk jottek
az egyhazi mozgalmak, a Neokatekumenalis Ot, a Hal6 kozosseg
tagjai, majd a lovagok, a huszarok es a gyori hataror egyesiilet tag
jai. Szerzetesek, r6mai es gorog katolikus papnovendekek, papok
kovetkeztek. 6ket a diszvendegek es a hat6sagok kepviseloi kovet
tek. Majd a felekezetek kepviseloi, a szekeskaptalan tagjai es a piis
pokok folytattak a menetet. Mogottiik vittek a kd ereldyet, mely
utan haladt a nagyvaradi megyespuspok es a papai nuncius, vegul
pedig Erda Peter biboros haladt a k6rus es a fLIV6sok, valamint a
hivek menete elott.

A vartemplomba erkezve halaadasul elenekeltek a Te Deumot.
Az iinneploket itt Veres Andras gyori megyespiispok, a Magyar
Katolikus Puspoki Konferencia elnoke koszontotte. "Lelkiismereti
kotelessegiink volt elhozni az ereldyet - mondta a megyes fopasz
tor. - Most egykori fOldi val6ja egy reszeben is jelen van koztiink a
szent kiraly. Feltekinthettunk ra a menetben, erot. batoritast merit
ve jelenleteboI:'

Veres Andras felidezte, hogy egykor a csatakban is igy hordoz
tak a 10vagkiraIyt, es "ajkukon Szent Laszl6 nevevel" fohaszkodtak
a kuzdelemben. Veres Andras azt hangsulyozta, mennyire sziikse
giink van rna is peldajara es kozbenjarasara. "Erintse meg sziviinket
peldaja - a hit,az alazat, a hosiesseg." Az alazat, hogy a kiralyi mel
t6sagot szolgalatnak tekintette, hit es eletszentseg, hogy szentkent
tudta tisztelni azt, aki nagyapjat, Vazult l11egvakittatta. Ezek az ere
nyek tettek at a Nyugat 0ltalmaz6java, es ezek segitettek, hogy l11eg
orizze orszagat. "Legyen rna is peldakep es kozbenjar6 szal11unkra.
Ezert il11adkozzunk" - buzditott Veres Andras.

A haIaadast Bocskei Laszl6 zarta: "A mai iinnep a hit es az osz
szefogas jele. Gyokereink vannak, al11ibol jovonk fakad. Ezt uzeni
Szent LaszI6:'

Magyar Kurir

NyARTOL MISEREND-VALTOZAS!

2017. jLllius I-tal a vasarnapi szentmisel< a kovetkezo m6don
lesznek:

8.30: Gyol11a, Jezus Szive templom.
10.00: Endrod, Szent Imre templom.
11.30: Hunya, Szent Laszl6 templom.

TEMPLOMBUCSUINK

A gyomai Jezus Szive templom bucsUiinnepe junius 24-en,
szombaton lesz. Az unnepi nagymise delelott 10 6rakor kezdo
dik, es szentsegi kormenettel zarul.

A hunyai Szent Laszl6 templom bLlCsllunnepe jlllius i-en,
szombaton lesz, ugyancsak 10 6rai kezdettel.

MindkH templombl.'1cslua sok szeretettel varjuk a kedves
hiveket, az elszarmazottakat es az erdeklodoket!
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"HALAL! HOL A TE FULLANKOD?"

A halottakr61 reformatus szemmel

Nagy temank vegehez erkezunk. Koszonom a kedves Olvas6nak
a tlirelmet es az egyiitt gondolkodast. Egyetlen kerdest szeretnek
most megemliteni, hogy hogyan veIekedjiink a temet6be jarasr61
es gyaszoIasi szokasokr61. Ket veglet figyelhet6 meg a keresztyenek
kozott. Az egyik, aki a temetes utan ugy jar-kel, mintha mi sem
tortent volna. Tobbet a temet6nek a tajara sem megy mondvan:
szeretteink a mennyben vannak az Urnal, nem erdekel benniinket
a sirjuk. A masik a gyakoribb: A minden szabad idejet a temet6ben
tolt6 keresztyen ez. aki ott sirja ki magat hozzatartoz6ja siremleke
mellett. Nem keyes keresztyen van, aki hozzatartoz6ja siremlekere
vagyonokat kolt, hogy megoroldtse minel maradand6bban esa
ladtagja emlekh Sok ember szamara a siremlek statusszimb6lum,
amely az ismer6sok, esa\;\dtagok, temet61atogat6k fele hirdeti, hogy
ki volt az iIlete, s anyagilag hogy aUt.

A temet6i gyaszolasi szokasok kozott utols6nak emlitem azt a
szokast, amikor az emberek szeretteik sirjat felkeresve, beszelnek
az eJhunythoz, hozzajuk imadkoznak, nekik panaszkodnak, t6liik
kernek dolgokat. Vagyis: mindent elkovetnek, hogy a megszakadt
kapesolatot tovabb is fenntartsak. Gyertyaval, viraggal jelzik, hogy
ott vannak a sirjanal.

Volt r61a sz6 konibban: halottak ninesenek a temet6ben. Higy
gyiik el ezt Istennek, es vegyiik komolyan. Ha siremleket allitunk
halottainlmak, legyen az egyszeru, s mindenkeppen fejezze ki hi
tiinket a feltamadasban, az orok eIetben, Krisztus aldozataban. Le
gyen a siremleken bibliai ige, mely minden sirhoz erkez6 embert
vigasztal, remenysegeben er6sit, vagy eppen megsz6lit.

Mivel szeretteink ninesenek a temet6ben, ne ott keressiik a
vigasztahist, mert ott nem talaIunk igazi bekesseget. A keresztyen
ember, ha szabad ideje van, nem a temet6be megy, hanem szolgal
az Urnak. Valahol segit, bizonysagot tesz, meglatogatja az e16ket.
Ha pedig kimegyiink szeretteink sirjahoz, semmikeppen ne beszel
junk hozzajuk, mert ezt a Biblia tiltja. Azert tiltja, mert az ember
nek ezt a tevhitet, hogy a halottja ott van es beszeIhet vele, a Satan
kihasznaIja, es ez a nyitottsag alkalmat ad a Satannak es a demonvi
lagnak arra, hogy lelkileg, idegileg tonkretegye az embert; a gyaszra
egeszen raesavarja, sokszor az idegosszeroppanasig. Mivel szerette
ink lelke nem johet oda a sirhoz, mert odaatr61 erre senkinek nines
lehet6sege, ezert ne egessunk gyertyat sem, mert ez pogany szokas.
Meg akkor is, ha sok embernek fogalma sines a gyertyaegetes szo
kasar61, vagy azt hiszi, hogy ez is keresztyen szokas. Ha a keresztyen
ember elmegy szeretteinek sirjahoz, a viragot ne a halottnak vigye,
hanem diszitse vele a sirt, hogy az ne legyen elhanyagolt. Ha pedig
megallunk egy Ids id6re a sir mellett, imadsagban halat adhatunk
az ott eltemetett szerettiink eIeteert, es dies6itsuk Jezus Krisztust,
aId legy6zte a haWt, es bennunket is megvigasztalt igejevel. Legyen
tehat a temet6i szokasunk is hitvallas, es utaljon es mutasson Jezus
Krisztusra.

Pal ezt irja: "Nekem az elet Krisztus, es a meghaJas nyereseg:'
(Fill,21). Minden ember szamara, aId. a foldon elt vagy el, ez lesz
az utols6 es legnagyobb kerdes. AId itt hisz Jezus Krisztusban, mint
szemdyes Megvalt6jaban, s elfogadja minden bLinere a boesanatot,
annak maris orok dete van, s biztos lehet abban. AId. pedig nem
hisz, s nem borulle Krisztus e16tt, mint dete egyetlen Kiralya el6tt,
az orokre elkarhozik. Bizom benne, hogy nagyon sokan ott lesziink
az iidvozultek seregeben, akik olvastuk e sorokat.

Papp Tibor
reformatus lelkesz

Egy uj kor kezdete - 500 eves a reformaci6 - belyegkiallftas
Belyegkiallftas nyflik a Gyomai Evangelikus Egyhazkbzseg

ben "Egy uj kor kezdete - 500 eves a reformaci6" cimmel. btszaz
eves korabeli kr6nikak szerint angyalszarnyak repftettek a hfr
nbkbket, hiszen nagyon hamar orszagunkba ertek a reformaci6
tanftasai. Fontos megismertetni a tbrtenelmi hatteret, szamunk
ra azonban a legfontosabb kerdes. hogy ma hogyan epul be a
mindennapokba ez az brbkseg. Az egyhaz alland6 megujulasra
szorul, a reformaci6 az evangeliumot fedezte fel ujra. A mai kor
emberenek feladata az, hogy ezt a mai kor nyelven sz61altassa
meg. A kiallftott belyegek kapcsol6pontot jelenthetnek az evan
gelium es a mai ember kbzbtt.

A kiallftas bsszeallitasaban reszt vallal6 Nikodem Gabriella,
a budapesti Belyegmuzeum igazgat6ja elmondta, hogy voltak
Magyarorszagon olyan id6szakok, amikor a vallasi temaju belye
gek nem voltak divatosak, ilyenkor olyan protestans szemelyek
szerepeltek a belyegeken, akik sokat tettek az emberisegert, a
reformaci6 tanait kbvettek peldamutatasukkal. A belyegeken
azonban protestans voltukat csak mellesleg emeltek ki (pI. Bocs
kai, Bethlen). Az afrikai orszagokban a legtbbbszbr belyegeken
abrazolt szemelyiseg Albert Schweizer volt, aki nemcsak orvos,
hanem tbbbek kbzbtt evangelikus lelkesz is volt.

Mindenkit nagy szeretettel varunk junius 4-en punkbsdkor,
amikor a 9 6rakor kezd6d6 vasarnapi istentisztelet vegen meg
nyitjuk a reformaci6i belyegkiallitast. A belyegek junius 5-1O-ig
tekinthet6ek meg 8-13 6ra kbzott. Idegenvezetessel segftjuk a
megtekintest, es egy tot6 kitoltese utan barki ellen6rizheti tuda
sat a temaval kapcsolatosan.

Fulop M6nika evangelikus lelkesz

ME Hfv

A Gyomai Evangelikus Egyhazkozseg presbiteriuma
szeretettel varja

az Egy uj kor kezdete - 500 eves a reformaci6

BELYEGKIALLfTAsRA

Megnyit6: 2017. junius 4-en
a 9:00 6rakor kezd6d6 istentisztelet vegen

Helyszfn: Evangelikus Templom es Gyulekezeti Terem
Gyomaendr6d, F6 ut 178.
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1949

A szocialista orszagokban megalakul
a KGST (Kolcsonos Gazdasagi Segitseg
Tanksa), nyugaton a NATO (Eszak-atlan
ti Szovetseg). Az iskolak allamositasaval
parhuzamosan eroteljes lesz a papsag iil
dozese is. Rakosi Matyas szavaival "le kell
szamolni a klerikalis reakci6val". Peldatlan
hazugsagok es ragalmak zlldulnak a tal
pig becsiiletes, erkolcsos nevelesre tanit6,
j6 embert formal6 egyhazi szemelyekre,
paptanarokra. Jonnek a bebortonzesek,
kivegzesek, hiradasokban a gyalazkoda
sok. Jogellenes a bir6sagi targyalas, hamis
a vad, torvenytelen az itelet. Ugyan lei alit
volna lei a vadlottak vedelmeben? Megfe
lemlitettek hazank becsi.iletes nepreteget
Ha valalei mert valamit kifogasolni, annak
hazaban peldaul hazkutatast tartottak, es
"megtalaltak" a fegyvert. Amit ok rejtettek
el. Kesz a vadirat: fegyverrejtegetes, esetleg
gyilkossag, amiert sokevi borton, vagy ha
W jar. Aki szorgalmaval, tudasaval, csalad
tagok segitsegevel ertel<et teremtett, boltja,
sajat iizlete, patilGlja, kisiizeme, foldje, szep
haza, malma stb. volt, az reakci6s, burzsuj,
el kell venni tole! Kisemmizett lesz. Alei
nemcsak csaladjanak, banem az allamnak
is hasznosat alkot, az is haracsol6 gazem
bel'. Ez teboly! Az, alei mutatja szolidaritasat
a kommunista eszme irant, azt felkaroljak.
Nem jar templomba, gyermeke keresztelese
helyett nevad6 iinnepet tart (bacsak tudta
val a nagymama sotetseg leple alatt el nem
viszi a templomba). A jobb erzest\ embere
ket is at akarja formalni a rendszer, kom
munista szellemben. Elkepeszto az anyagi
es szellemi rombolas.

Megkezdodik a mezogazdasag tudatos
szetverese. Ha peldaul osszekuporgattuk
a kivetett tizezer forint ad6t es befizettiik,
masnap ismet kir6ttak ugyanennyit. Ennek
toredeket is keptelenseg volt beadni.

Kiilonbozo hamis vadakkal apukamat
bortonbe vittek. Het hanapra itelteI< Gyu
lan, es ott Ie is iilte ezt az idot. Teljesen
lefogyva, szivbetegseggel jott haza 1950.
majus 12-en. 1949 okt6bereben anyukamat
szinten elvittek vizsgalati fogsagba Gyula
ra. Ket h6nap mlliva szabadult, nem talal
tak bunOsnek. Ez ido eleg volt arra, hogy a
bir6sag irodait felsurolja, tokeIetesen kita
karitsa. Siralmas aliapot. Ez evben mar 40
hold foldet elvettek, vagyis "onkent felajan
lottuk" az allamnak, a 25 holdat meg 3 evig
mi mt\veltiik ketten anyukammal. Hogy
milyen nehezsegekkel, azt nem Idvanom
leirni. Nagyon hosszu es hihetetlen volna.

Szamunkra a fOldad6 szinte mindent
elvitt, csupan az evi fejadag-buza maradt,
es annyi kukoriea, hogy egy diszn6t hiz
laljunk (ennek zsirjab61 be kellett j6 reszt
szolgaltatni), es tartsunk nehany tylIkot.
Teheniink meg volt, nem eheztiink, de
penzt szinte semmibol nem tudtunk vara
zsolni. Anyukam szep ruhait mar sorra at
alakittattam. Ert egy kellemes meglepetes.
Nagymama novere, Panni neni, aId elment
nevelt fiaboz lakni 85 evesen, sajat hazat
elobb eladta es rokonai kozott szetosztotta

annak anit. En ebbol a penzbol telikabatot
Yettem. Szinte az egbol pottyant. A legjobb
kor erkezett, Istennek hala.

A parasztsag nehez helyzete mellett
nehez idok sujtottak az iparos retegre is.
Az E~CI megalakitasa nagyon j6 otlet
volt. Osszefogva j6 lehetoseg nyilt a cipe
szeknek. Elozoleg 94 kepzett szakmunkast
tartott szamon az ipartestiilet. Tul sok egy
kozsegben. Szab6k is sokan voltaic Meg
szuntek szakmak.

Sokan elkoltoztek Endrodr61, fOleg az
ertelmisegi garda - szegenyitve kozsegiink
elitallomanyat. Sok iskolazott ember esak
varosokban tudott elhelyezkedni.

Az allamositott iskolak teljesen at akar
tak formalni a gyermekek neveleset kom
munista szellemben. Kellettek uj oktat6k,
nevelok, tankonyvek. Kozsegiink nem
bovelkedett baloldali tanit6kban, tanarok
ban, igy - ha valald nem akart mas palyara
menni - el kellett fogadnia az llj oktatasi
nevelesi m6dszereket es beallni a sorba.
Parttagsag ugyan nem volt kotelez6, de so
kan beleptek, bizonyitva baloldalisagukat,
elobbre jutasukat remelve.

(Az az okos magyar szi.il6, munkabelyi
vezeto, aid felismeri gyermeke, beosztottja
kival6 kepessegeit, lehetoseget ad neld a
tovabbtanulasra, fej16desre, kepessegeinek
teljes Idbontasa erdekeben. Nem ismerek
pontos szamadatokat, de az koztudott,
hogy hazankban a lakossag szamaranya
boz viszonyitva a tud6s, felfedezo, mate
matikus, leival6 sportol6 stb. nagy tehetseg
igen magas aranyll. Miert is ne jutna el egy
falusi tanit6 az egyetemi katedraig? Vagy a
Ids k6rustag a New York-i Metropolitanbe?
De magyar tud6sok is f6szerepl6k az urku
tatasban, m(\szerek alkotasaban. A sort veg
nelki.il lehetne folytatni. Azok a politikai
vezetok, aldk nem segftik a nepek felemel
kedeset, azt jelenti, hogy nem akarjak azok
szellemi magassagat, mert nehezen lehet
ne uralmuk ala hajtani, ha sokat tudnak
es j6zanul latnak. Kommunista ideol6gia
szovjet mintara. E teri.ileten is kell a sok
kival6sag, hogy tudjuk vedeni magunkat
a veszben. Sok Ids kozosseg, okos vezetes,
nagytobbsegti igaz magyar ember kell min
den teriileten. Elodeink kozott sok magyar
vezeto rengeteg hibat vetett, s ma is az a na
gyon szomorll, hogy egy resziik nem tanult
belole, politikailag analfabetak.)

Jeno nagyb<ityam feleseget, Veronka
nenit is elvittek, harom b6napot iilt Bu
dapesten a Mosonyi utea 6. sz. internal6
taboraban. Az ok szinte nevetseges: "azt
hangoztatta, hogy senld se fizessen adOt".
Azt hivatalos helyen panaszolta, hogy be
veteliik mar semmibol sines, nem tudnak
ad6t fizetni. A rendszer emberei szabadke
zet kaptak Rakosi Matyast61 es hasonszo
r(i allami vezetoktol, hogy batran tegyek,
amihez kedviik szottyan. Tettek! - sok-sok
"remek" formaban. A fontos ertelmisegiek
nagy reszet elzavartak allasaikb61, de az llj
elitreteget nem tudtak eleg gYOl'san leine
velni. Sok ev kellett foiskolat, egyetemet
vegzett fiatalok hivatalba helyezesere, de
azok tudasa, embersege, a1talanos muvelt-

segi szintje, intelligeneiaja tobbnyire nem
volt egyenerteI«i a regi elittel. Foleg a jo
gaszok, tanarok, kozgazdaszok nagy resze
okozott helyrehozhatatlan hibakat, karokat
nepiink eleteben: jogtalan bir6sagi iigyek,
nem megfelelo oktatas es neveJes, orsza
gunk gazdasaganak tudatos tonkretetele,
elszegenyitese. Fizettiik a habor6s j6va
teteleket, zsid6k karp6tlasat, a lerombolt
Budapest 6jjaepiteset, a soktizezer "ideigle
nesen" ittlevo szovjet katona eltartasat, stb.

Kiesit leterek, tovabb megyek 1949-rol.
Ald<oriban kezdodott, majd tobb evtizedig
tartott az a gyalazat, ami peldatlan hazank
eleteben. Elvittek (baloldali orszagvezetes
alatt) aranykeszletiinket. Eladtak jelenteI<
telen osszegert hazank gyarait, iizemeit a
rendszervaltas utani elso miniszterelnok
tudtavat, asszisztaIasaval. Volt j61 mukod6
Ganz MAVAG (elkelt 10 milli6 dollarert,
mtifajaban a vilag 5. helyen alit), volt a vi
lag elvonalaba tartoz6 Tungsram. A Chi
noin gy6gyszergyar is, amit a franeiaknak
adtak el kevesebbert, mint annak evi tiszta
jovedelme. Az uj vevo mar az elso evben
nyereseggel mukodik. A magyaroknak evi
3,5 milliard Ft bevetelt jelentett. Ez esak
egyetlen pelda. Sorra igy poesekoltak el
draga, nagy erteku nemzeti ldneseinket.
Mine! kevesebbert adtak el, annal tobb
penz CSllSZOtt a zsebekbe. A kommunistak
lettek a legnagyobb kapitalistak. Az 6blldai
haj6gyarat is eladtak, dolgoz6it elkiildtek.
A svedek rendeltek 14 haj6t, de az ipari mi
niszterium ezt letiltotta, a szerzodest nem
irta ala. Ez meg ket evig adott volna munkat
al1<almazottainak. 240 milli6 Ft-ert kelt el.
Lebontottak. A magyar maffia felvasarolja
a telket, 1200 Ft/negyszogol, majd eladjak
a kiilfoldieknek 25 000 dollarert. Hason16
dolgokat veg nelklil lehetne sorolni. Hoi
volt itt a munkasember, a KISEMBER erde
ke? Tettek helyett mezes-mazos beszedeket,
hazugsagok ozonet ontottak a becsiiletes,
hiszekeny munkasreteg fele. Nagy penz es
hatalom a "balos" vezereke. Gonosz tettiik
elkepeszto! Idegenek erdekeit szolgaltak ok
es nem honfitarsaiket. Alig akad olyan 01'

szag a vilagon, amelyik jelentos f6rumokon
ne orszag<it vedene, de abalos, liberalis esz
me itt valtozatlan. Peldaul "magyar" EU-s
kepviselok nagy hangon gyalazzak hazajuk
vezet6it. Halas koszonettel vehetneI< tudo
masul, hogy nehany ev alatt orszagunkat Id
emeltek a csodhelyzetb61, es annyi mindent
adtak nepiinknek, amit ok soha. A zavaros
idokrol mi is jut meg eszembe? Hazank ta
kosai nagy tobbsegben szorgalmasak, be
csiiletesek, nagy tudasuak, j6 szakemberek,
tehat nemzeti.ink tobbre hivatott, mint azt
mai allapota mutatja. Csak mar egyszer el
erne ez a tehetseges, sokat szenvedett nep,
hogy eletminosege magasabb szinten all
jon, es foleg ne idegenek iranyitsanak! A
kiilonbozo partok - ha normalisak tagjai
- csak hazajllk felemelkedeset szolgalhatjak
es nem fordulhatnak szembe nepiiket segi
to becsiiletes orszagvezetoild<el.

Hanyecz Margit
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J(utasne Balint f(atalin nepi iparmuvesz es Farkas Zoltanne igazgat6

Ha majus, akkor gyanyaru Endr6d
(maskor is, de ilyenkor kUlonasen)! A Ka
ros szeretettel tartja az oleben a csupa vi
rag, illatoz6 utcakat, a nyfl6 akacot, a bo
dzat, az utakat szegelyez6, haragos-zold
levelu fakat, bokrokat - az ember azt se
tudja, hova nezzen.

Ha majus, akkor hazavarjuk szUl6fald
testvereinket. Gazdag a program, lehet
valasztani. Persze, a legf6bb "program';
hogy a hazalatogat6 ujb61 lathassa gye
rekkora helyszfnet, es az ismer6sak talal
kozzanak egymassal.

Az els6 vendegeink penteken erkez
tek. Mar az is izgalom: a gyomai vasutt61
Endr6dre hazajutni. Persze, segftettUnk
gepkocsikkal, de Szab6 Zoli pI. a vonaton
elhozta a kerekparjat, es itthon azzal koz
lekedett. A penteki program az iskolaban
kezd6datt azzal, hogy az iskola oregdi
akjai 6rakat tartottak a mostani diakok
nak. Giricz Laci azokr61 a magyar kultu
ralis emlekhelyekr61 beszelt, amelyeket
6 maga bejart. Majd a Kutas hazaspar
mutatkozott be irigylesre melt6an szep
eletpalyajukkal. Kutasne Balint Kati annak
a Balint takacsnak a lanya, aki regebben a
legismertebb takacs volt Endr6dan. A la
nya folytatta a mesterseget, sz6nyegeket,
taskakat sz6, amelyeknek visszafogott, fz
leses szinharm6niaja er6sen emlekeztet a
regi endr6di pokr6cok tiszta nyugalmara.
Balint Kati mara elnyerte a nepi iparmu
vesz cimet. A kiallftas masik egysege a fer
je, Kutas Bandi amat6r fenykepei voltak,
amelyek sorra bizonyitjak, hogy milyen
fontos tud lenni az eletUnkben egy-egy
pillanat.

Toltott kaposztat ebedeltUnk, ami
nem akadalyozott meg bennUnket ab
ban, hogy hamarosan keszUljUnk az esti
szalonnasUtesre. A Dombszog udvaran, a
viz kozeleben nyarsaltunk. Volt egy nagy
tUz, szekekkel korUIUltUk. Poharelec Laci
megkeszitette a szalonnat, a lila hagy
mat, retket, paradicsomot, kenyeret. Az
endr6di Farkas Pista hozott fiekkensUt6t,
abban is sUtottUk a finom mangalica sza
Ionnat, a zsirjat racsorgattuk a kenyerre.
Ugrin Gabi kihozatott egy lada sort, csak
hogy jobban csusszon a kenyer, meg a
szalonna. Mikor mar mindenki j6l1akott,
osszebb huz6dtunk, es ment a n6tazas,
egyik a masik utan. Dargott-villamlott,
majd amikor az es6 is megjott, az eresz

alatt enekeltUnk tovabb. Ez az este a ba
ratsagr61 sz61t. De aki lemaradt, ne busul
jon, mert jav6re, fgy, penteken este ismet
lesz szalonnasUtes, amire hazavarjuk az
el sza rmazotta kat.

Szombaton reggel busszal kimentUnk
a Pajer Szabad-strandhoz, ott megnez
tUnk egy kiallftast a Karos tarteneter61,
a szabalyozasr61, a halaszatr61. Majd at
mentUnk Gyomara, a Karos Latogat6koz
pontba, ott megneztUk a Babamuzeu
mot, amelyet Ujhazi Aranka ajandekozott
a varosnak. Ott meg egy nagyon gazdag
asvanykiallftas is vart bennUnket. Az egyik
vitrinben meg ekszerek is voltak. A busz
szal elkanyarodtunk Kallai Ferenc szobra
fele, azutan jottUnk haza. A Dombszogon
becsinalt leves, sUit kacsa es palacsinta
vart bennUnket.

Delutan az endr6di iskola galamuso
rat neztUk meg. Minden el6adott szinpadi
mu utan megallapftottuk, hogy kUlonos
tehetsege van azoknak a gyerekeknek.
Mintha R6zsahegyi Kalman is le-Ieszall
na neha az emelvenyr61 es 6 is tanitgat
na 6ket a szfnesz mestersegre... Ebben
az evben a zene, a tanc, az enek volt az
el6adott muvek jellemz6je. Vidamak es
talpraesettek voltak a gyerekek, latszott
rajtuk, hogy 6k maguk is elvezik az e16
adast. Gratulalunk! Este 7-kor kezd6datt
a Barati Beszelgetes megnevezesu foga
das - teli jobbnal jobb meleg- es hideg
tallal, sUtemennyel. A pezsgos koszontest

Farkasne Marika igazgat6not61 es Toldi
Balazs polgarmester urt61 kaptuk. Sokaig
beszelgettUnk egymassal. Ez az este is a
baratsagr61 sz61t.

Vasarnap 9-kor volt a mise. 10 6rakor
ellatogattunk a tajhazba, ahol nehany
percre mindannyian visszatalaltunk a
gyerekkorunk szinhelyeire: lattuk az ab
lakaljat, a sorompl6t, ott volt a tiszta
szoba, a kuck6, a vetett agy, a vacokagy,
a katlan, a komra a titoklyukkal - es min
den mas fontos dolog. Majd megneztUk
a Nephazban az endr6di szUletesu Bella
Janos kepkiallftasat. A kiallftott kepeket
a fest6 a szUI6helyenek ajandekozta. Az
ismertetes utan nehany verset is meg
hallgattuk Janosnak. "Bella Janos szama
ra a festeszet nem foglalkozas, hanem
elhivatottsag" - irjak r6la. 6 maga fgy fr
a szUI6helyhez val6 kot6desrol.: "Endr6d
az en szellemi vagyonom ... a Mirh6, az itt
eltoltott gyermekkorom... ez a fundamen
tum, amire kes6bb epftkezem. En a szU
16foldemr61 egy olyan hatalmas vagyont
vittem magammal, amib61 meg most is
taplalkozom ..:'

Szeretnenk, ha az elszarmazott
endr6diek kozUI minel tbbben jelent
keznenek az Endr6diek Barati Korebe, es
reszt vennenek ezekben a tartalmas es
szivmelenget6 programokban. Minden
kit varunk.

A vezet6seg neveben:
Szilagyine Nemeth Eszter
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Szent aszl6 Zarandokla
Gyomaendr6d-Nagyvarad

2017. majus 10-14.
- egy zarandok e/menybeszamo/6ja -

2017. junius

Az idei evben 6. alkalommal kerult sor
a Szent Laszl6 zarandoklatra, ami mar or
szagos szintO, mert Gy6rb61, Budapestr61,
Szekesfehervarr61 es mas magyarorszagi
telepulesr61 is jbnnek

a gyomaendr6di indul6helyre
Szerda delutan erkeztek meg a videki

zarandokok a Szent Antal Szallashelyre.
Masnap reggel 7 6rakor reszt vettunk az
endr6di tempiomban Czan\< Gabor atya
szentmisejen, es utana az endr6di hfdig kf
sMek ki a esaladtagok, hfvek, baratok. Itt
Czank atya aldasaval utnak indultunk.

Az els6 szakasz Gyomaendr6d-Kbrbs
ladany volt, el6szbr a Harmas-Kbrbs majd
a Sebes- Kbrbs gatjan. Nagyon szep id6
ben, j6 hangulatban kes6 delutan Munk
be Kbrbsladanyba, Lengyel T6ni atya mi
sejere. A plebanian volt a szallas, ott ven
degeltek meg bennunket. A beszelgetesek
soran T6ni atya szereny szemelye es fzes
beszede feludulest jelentetl. A kapolnaban
aludtunk, a szent hely meg a horkol6kat is
megszelfdftette.

Masnap litania utan indulas Ujirazra a
Sebes-Kbrbs partjan. A duzzaszt6nal egye
di engedely alapjan atkeltOnk a tUlpartra, es
fgy haladtunk tovabb. Az id6 egy kiesit szo
moru volt, de a mi szfvunk nem. Tartottunk
esendes szakaszokat, amikor nem beszel
gettunk egymassal, minden\<i elmelyedhe
tett hiteben, imadkozhatott. A Vidra tanyan
megpihentpnk, es a foly6n ujb61 atkelve
beertunk Ujirazra. A fogadtatas mindenkit
elerzekenyftett, mert nagyon sokan vartak
bennunket a falu hataraban frissft6vel es
sutemennyel. Harangzugas kbzepette a
helyiekkel egyutt mentOnk be a templomba,
es ott Denes Zoltan atya tartott szentmiset.
A plebanian volt itt is a szallasunk, szinte
az egesz falu a mi kedvunkM sutbtt-f6zbtt.
Volt egy kis meglepetes is, ugyanis ezen a
napon unnepelte Denes atya 60. szuletes
napjat, es kbszbntbttuk mi is. J6 hangulatU
beszelgeMsek utan pihenes a szokott za
randoki kbrulmenyek kbzbtt - most mar egy
kateg6riaval feljebb lepve, emeletes vas
agyon tbrtent.

A szombati napot Komadiban kezdtO\<,
itt Denes atya tartott litaniat, es a komadi hf
vek szeretetvendegsege utan indultunk el.
Ekkor mar az ujirazi es a komadi zarando
kokkal a kezdeti 22-r61 37 f6re gyarapodott
a zarandokesapat. Az ejszakai hatalmas
es6 utan aranylag szep id6ben indultunk el.

Az orszaguton haladtunk, tbbb kisebb
falut erintve, el6szbr Magyarhomorogot, ami
egy teljesen reformatus telepules. Itt a tisz
teletes fogadott bennunket "Diesertessek!"
kel, amire mi "Aldas bekesseg!"-gel va
laszoltunk. Bemutatta a templomat, amit
nemreg ujftottak fel, es peldaja annak, hogy
lehet egyszeruen szepet alkotni. A kbvet
kez6 helyseg Kbrbsszakal, ahol egy gbrbg
katolikus templomot szerettunk volna meg-

nezni, de a tisztelend6 nem volt ott. Ezutan
Kbrbsnagyharsany fele indultun\<, a hatar
atkel6helyhez. Kbzben a tavolban feltOnt
Kbrbsszeg vara, aho\ IV. Laszl6 Arpad-hazi
\<iralyt kun f6ura\< meggyilkoltak 1290-ben.
A hatarat\<el6t esak magyar es roman lako
so\< hasznalhatja\<, es esa\< szombaton, fgy
ezt a lehet6seget pont I<i tudtuk hasznalni.
A hataron atkelve baratsagtalan id6 es es6
fogadott bennunl<et, ki I<ellett pr6balni az
es6kabatol<at. Mire Kbrbsgyeres ala Munk,
mar nagyon eltelt az id6, fgy a kbvetkez6
megall6helyunk vendeglat6i Kbrbstarjanb6\
elenk jbttek. A gybnybru templomban tartott
szentmisen is aterz6dbtt a helyiek vendeg
szeretete, ami megnyilvanult a nem is fe
jedelmi, hanem kiralyi vendeglatasban is.
Kbzben 6riasi felh6szakadas es ejjeli sb
tetseg kerekedett, fgy a vendeglat6ink be
vittek bennunket Varadra. Ez a nagy forga
10m miatt is szukseges volt, mert a Varadra
bevezetO f6utak mellett nines jarda, fgy az
aut6k kbzbtt kellett volna kbzlel<edni. A sze
kesegyhaz szomszedsagaban a katolikus
kollegiumban volt a szallas, ahol kenyel
mes, igazi agyakon pihenhettunk.

Reggel a szokasos m6don minden
ki kipakolta a Mtizsakjab61 az elelmet, es
kbzbsen fogyasztottuk el. Ez jellemz6 volt
az egesz ut soran. Ezutan elindultunk a
szekesegyhazba. Kbzben megjbttel< busz
szal a hunyai, endr6di, gyomai hfvel<, fgy a
zarandokesapatunk mar 50 f6t szamlalt. A
bazilikaban alig volt hely.

Ez a Varadium most nagyon kulbnleges
volt, mert 825 eve, 1192-ben avattak szen
te Szent Laszl6 I<iralyt, ezM a 2017-es ev
Szent Laszl6 eve, es nagy diplomaeiai si
kerkent a Gy6rben 6rzbtt ereklyet, Szent
Laszl6 hermajat (I<oponyacsontjat) is kial
Iftottak. A magyarorszagi katolikus egyhaz
vezet6je, Erd6 Peter eelebralta a szentmi
set. A katolikus egyMz vezetOi mellett tbbb
mas felekezet es a varos vezet6i is ott vol-

tak. A tbbb ezres tbmeg a szentmise vegen
kbrmenettel felment a szepen felujftott var
ba, es ott ert veget a zarandoklat.

Tbbben feltehetik azt a kerdest, hogy mit
jelent egy ilyen zarandoklat. Ez lehet egy
teljesftmenytUra is, ugyanis a napi 30 km
gyaloglas, a puritan kbrulmenyek embert
pr6bal6 feladatok. De ez ennel tbbb. Lehet
ez emberi kapesolatol<, baratsagok kialaku
lasanak az alapja is, ugyanis az ilyen utaI<
alatt eletre sz616 baratsagok I<bttethetnel<.
De ez ennel is tbbb. Ez lehet evangelizaei6
is, ugyanis az ut soran amikor megkerdez
tek, hogy hova megyunk, akkor azt mond
tuk, hogy vallasi zarandokok vagyunk,
Szent Laszl6 I<iraly unnepsegre, Varadra
megyunk. Ez mar lehet eel. De ennel is
tbbb az, amikor az ut soran egyutt imadko
zunI< Isten dies6segere.

Ennek az utnak is, ugyanugy mint az
el6z6 btnel< a letrehoz6ja, motorja, szer
vez6je Szonda Pista es Denes atya volt.
Nagyon j61 bsszefogtak ezt a korabbiaknal
nagyobb esoportot. Denes atya bepillantast
engedett tudomanyos munkassagaba, a
neprajzi dolgok mel lett tbrtenelmi bssze
fLiggesel<et is megismerhettOnk. Kbszb
nettel tartozunk egyetemi munkatarsanak,
Eriknek is, aki faradhatatlan volt a csoport
esomagjainak mozgatasaban. Szonda Pis
ta szerenyen, nagy hozzae,rtessel segftett
megoldani problemainkat. Oriasi kbszbnet
illeti a helyi hfveket, amiert faradhatatlanul
dolgoztak, hogy az ut faradalmait kipihen
hessuk, es szinte zavarba ejtOen b6seges
vendeglatasban reszesftettek. Az egesz
esoport neveben nagyon kbszbnbm De
nes atyana\< es Szonda Pistanak, hogy·
reszt vehettunk az uton. Isten aldja 6ket is
es mindazokat, akik bnzetlenul segftettek,
hogy feledhetetlen elmenyben legyen re
szunk.

Kiszely Sandor
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Nyelvjarastorteneti feijegyzesek, szovegek a XVIII-XIX. szazadi Gyomar61 - II.

Erdemes Birak Uramek! AI61 irt alazatossaggal batorkodom
erdemes Birak Urameknak ebbeli nagy panaszomat Ie panaszol
ni, hogy az en v6m uram Szab6 Mihaly engemet majdhogy nem
egeszen ki nem akar zarni az en edes atyam oroksegeb61 mintha
6 Tak6 fiju lenne, lett volna holott pedig meg u sehun se v6t, mar
akkor megtart66ja voltam a kertnek, mikor pedig a kert nem termett
az draga id6kbe en munkaltattam draga pfzemen, draga kenyere
men, az melyre nekem vannak tanuim, el6 tanuim, azkik munkaltak
volt Kereki Mihaly volt az gulyas gazda, azmely embereknek volt
ket-harom darab marhaja, az a szoll6be ment munkalni. Az bfrbe
nalok hagytam kenyeret, pizt. azkik meg most el6 tanu bizonysagot
tesznek arr61. Azonban Kan6 Mihaly az Greg Tak6 Andras ipam
kenszeritett arra, hogy hirdesse, hogy elad6 az kert akkor is en
allottam az eladasnak ellene, mert azt mondtam apam uramnak,
hogy mig nekem lesz kenyerem, addig az dolgosoknak, kenyeret s
pizt is adok azir amfr dolgoznak, attam is magoknak is mig aztan
Szab6 Mihaly oda nem kerult ha kapott valami kis kenyeret, fletet
azont61 az en hazamt61 kellett kitelni minnyajoknak az kenyernek.
Mar mostan Szabo Mihaly v6m uram azt mongya hogy adossa
got fizetett 6 Tak6ek cselidjekir de u eztet az Tak6 Mihaly Batyam
uramebul fizette nem az magaebLl1 mivel hogy az azhoz az hazhoz
nem vitt egy forintot is, Kitelt a borok arabul. Aznak el6tte pedig mig
mink munkaltattuk meg tobb ad6ssagot is ki tuttak a borok arabul
fizetni nem annyit, az harom esztend6 alatt val6 termesek arabul
38 forintokat elvittem az az tiz ak6 borok arat de amikor odament
keszre ment teli v6t az kamora borral, akkor is en munkaltattam
apamuram pedig nekem atta eletibe felit az kertnek. Adott pedig
apam uram maga j6 szivessegibul husz azaz 20 forintokat, ad6tt
mivel hogy ukelmek is csak ugy az lovamon ami szuksegek v6t
dolgozni, de mar en ezt is meg fizettem, Taka Mihaly batyam uram
meg maga vitt el Kat6 M6zes uramtul kert munkara 16 forintot,
felesfgem pedig 5 forintot vitt oda az hazakhoz igy hat ez is meg
van fizetve, igy hat mindenneka (elit kivanom mint leanya, melyert
alazatosson instalom Birak Uramekat, ezen mi dolgunkat az igaz
torvenynek egyenes uttyan eligazittani ne terheltessenek.

Alazatos szegfny lakos tarsok
Tuba Janos hites tarsaval Tak6 Zsuzsaval egyutt

Gyoman 1822. majusnak 30-ik napjan

Nemzetes Uri F6 komiszaros Uram! En Szab6 Ferenc csizma
dia mester ember folyamodom kegyes szeme elejibe avegre hogy
az szomszedomban leven egy rossz magaviseleW asszony sze
mely Kovacs Gergelyne az az Nigyesi Zsuzsa, az elmult heteken
az egfsz heljsfgben aztaz hirt pletykalta hogy en urajta er6szakot
akartam tenni. En pedig mivel magamat hibasnak nem esmerem.
esmertem lenni, annalfogva az udvarom erant meg allitottam es
megkerdeztem tOile becsuletessen hogy mir cselekeszi aztaz
csunya dolgot velem mivel ennekem, becsulletes felesigem va
gyon, de atkozta magat, hogy u nem cselekette, de mivel hogy
az egisz helysiggel megbizonyitom hogy cselekette annal fogva
keccer nyakon csaptam, azaz tarkon uWttem, az abba elmult, az
utam. Del utan az felesigem az kutra ment az a rossz meg latta es
az uton utotte kegyetlenul ha en fszre nem veszem, vettem vona
talan agyon is gazolta vona, dehogy latta, hogy szaladok arrafele
beszalatt a hazaba az utr61 de minel hamarabb kijott egy fejszfvel
az utra karomkodva, magam se vettem trefanak bizony ram
huzogat az nagy tagl6val, egy paca v6t nalam j61 rahuzagattam
istenessen, kapta magat sztan el szalatt, az ceh mester uramhoz
es het fele kippen elarult ugyhogy masmost kemeny buntetrst kel
lene szenvednem, hanem egfsz alazotossaggal esedezem tekin
tetes uramhoz mint kegyes partonusomhoz, meltoztasson ezen
dolgomban bele tekinteni es aztat megftrlni.

Kelt, Gyoman 1823. aug. 11.
Szab6 Ferenc csizmadia mester

1824. febr. 9. Nemzetes Birak Uraimek! Hogy Sarosi J6zsef
szombaton estve nallam v6t ijjen szavakkal kisebbitette Birak
Uraimekat! Kozonsfgessen kivaltkippen Bir6 Uramat csak ecsem
uramnak, sohasem lattam ijjen ostoba szamar cudar birakot mint
ez az gyomajiak, en Di6szegi Istvan aszt kerdem tulle, - mir ba-

tyam uram!, aszt feleli az en szavamra, hogy ne! ecsem uram! mi
kor ez az Lakatos Szilagyi Istvan az felesfge erant bajirt be jott
kozzenk, es oj becsulletessen, illend6jen meg kert bennunket,
hogy az szemeb61 hullott az konny es igaz el6adasu szoi volta
nak, de ez az ostoba cudar szamar bir6 egyenesen kivagta neki
hogy mig en bir6nevet viselek soha az meg n.em leszen hogy va
laki kezes levelet kapjon tOliem tolvajsagaert. En aszt felelem neki,
jajj batyam uram! hijaba mer az bir6je az hatalom. De beszom a
cudar teremtisit neki ecsem uram, olyan kart csinaltam en avval
az u vakmer6sfgivel hogy kozonsigessen kert mijatta. En Di6sze
gi Istvan mondom neki, ugyan Batyam uram! hogy beszflhet ojjat.
De ecsem uram ojjan ember eshetik bajba es ojjan kirhet bizo
nyftast hogy ebatta szamarat ugy korul rantyak baszom a cudar
leikit hogy sohasem latott ojjat megnem pedig no de ecsem uram
csupa bolond ez az Lakatos hogy ilyen cudar birakat istal (kerel
mez, alazkodik) lam es mikor Lada s6gort kihoztam kezessfgen
meg nem istaltam sem egyiket sem masikat cudar birot, es megis
kibirtam kezessfgen hozni de igen hogy esett az meg felelte Sarosi
ecsem uram csekfjsfg az, az ojjan dolgot okos embernek kelletik
vigezni ez ippen ebbul v6t hogy Gyulan elmentem a n6tariushoz
es csapattam vele egy kezes levelet es ott voltam harmad napig
Gyulan es azutan beadtam az fiskalisnak es mingyart megkaptam
Lada sogort. Ezert hat szamar ember Lakatos Szilagyi hogy istalja
ez ostobakat. Ijjenekkel s ennel ijjenebb fertelmesb szavakkal
kisebbitette Birak Uramekat. Mejnek megftiltetett bizonysagul le
szek en Di6szegi Istvan minden cseledemmel eggyutt.

Meg annyit Nemzetes Birak Uramek hanem leirasom nem igaz
hat az Isten se igaz, Uristent sem lehet igaznak hinni hogy ezen
irasok mind a Sarosi J6zsef beszeggye nalam szombaton este
meg aszongya hogy vala itt tegyek az ablakra hogy ne hajjon az
szo ki. de en aszt nem cselekettem mert meg aszt akartam v6na
hogy mas is hallotta v6na.

Kozreadta: Cs. Szab6 Istvan

"Aranyeso" hullott a Szinfoltra!
A XI. Aradi Nemzetkozi "Dancing Europe" Mazsorett

FesztivaJon vett reszt majus 20-an a gyomaendradi Szinfolt
Mazsorett Cs<?port. A csapatok bevonulasa utan kezdetet vet
te a verseny. Osszesen: 160 szinpadi kategoriat nezhetett vegig
a szurkolo kozonseg, es a mazsorett - sport irant erdek.ladak.
Harom korcsoportban: botos, pomponos, szalagos, zaszl6s ko
reogrMiak, valamint szolo, paros, kiscsoportos es nagycsopor
tos versenyszamok kavalkadja tette vaJtozatossa az egesz napos
versenyt. Az eredmenyhirdetes elatt kozosen tancolt a 300 ma
zsorett-tancos, vidam, onfeledt. karnevali hangulat alakult ki Az
aradi Viktoria Sportcsarnokban.

Nem hiaba mondjak, hogy a majusi es6 aranyat er! A Szin
folt Mazsorett Csoport tancosai remekeltek, hiszen 8 arany
ennet kaptak a nemzetkozi zSl\rital, valamint egy eZList es egy
negyedik hellyel is gazdagodtak.

Csapatversenyek: nagycsapat, botos koreogratia: elsa hely,
nagycsapat tradicionalis koreografia: elsa hely, kiscsapat botos 
es zaszl6s koreografia: elsa hely, Szilagyi CsiJla pompon szol6ja:
elsa, Piroska Attila botos szoloja: elsa, Acs Orsolya es Szilagyi
Csilla botos parosa: elsa, Czinczar Noemi es Piroska Attila bo
tos parosa: elsa, Szilagyi Csilla botos sz6l6ja: masodik, Czinczar
Noemi botos sz6loja: negyedik helyezes. Az idei ev versenysze
zonja nagyon suru, a Szinfolt mar negy versenyen van tul, es
ezutan sem pihennek a tancos labu lanyok, hamarosan kezdetd
veszi a nyari feJlepesek sorozata, valamint ahelyi - es egy Szeged
melletti nemzetkozi felkeszita mazsorett - tabor.

A csoportvezeto koszonetet fejezi ki a Szinfolt valamennyi
tagj{lllak, a tanc asszisztenseknek es a sZLi16knek, amiert ered
menyes, aktiv, sikeres feIevet tudnak maguk mogott.

Hunya Jolan, a Szinfolt vezetaje
Kep a 19. oldalon!
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.'RovatvezetO: Polanyi Eva

Fay Ferenc (1921-1981 )
Hontalan favag6 dala

Kinn jart a szel es furesa hosszu arnyak
bolyongtak, kusztak, mint az esti kiid.
Egymashoz blljtak reszketa faagak
almosan ring6, yen erdak fiilott .
Csend volt a sz6 es elflltott az enek
s faradtan, felve hallgatott az elet.

Katolikus I(oltok Antol6giilja (I(r.u. 20. szilzad)

Valogatasunk dme azonnal felveti a kerdesl, letezik-e katolikus
iradalom, s ha igen, melyek azok a jellemzoi, melyek jogossa teszik
a megkUlonboztetest. A valaszert Sik Sandorhoz fordulunk. Alapveto
fog6dz6kat adott a Vigiliaban megjelent kozismeli es gyakran idezelt
tanulmimyaban, a katolikus iradalom problemair61 sz6Iva. Talan meg
bovebb, szerteagaz6bb kifejezeset talaljuk e kerdeskorben Irodalom es
katolicizmus dml1 irasaban, amely A katolikus ir6k uj magyar ka
lauza dml1 kotetben jelent meg (290-347).

Sik a hiteles iradalom lenyeget igy vilagitotta meg: "A ml1vesz az 0
alkot6 tevekenysege melyen, valamikeppen az erzekfeletti vilaggal, az
emberen tuli val6saggal, a titokkal erintkezik; errol meg van gyozodve
lelke legmelyen minden ml1vesz - felteve, hogy igazan ml1vesz - az is,
aki nem mondja, az is, aki onmaga elott is tagadja, az is, aki einikusan
az ellenkezojet vitatja ... Igazi m(lvesz nem lehet materialista vagy po
zilivista, mert onmagaban elte at a Szellem szuverenitasat, az ige testte
valasat. Ezt az iget kell szolgalnia, minden mast - meg a vallast, az
erko!csol, a hazal, az emberiseget is - esak ezen at szolgalhatja".

Nyilvanval6, ebben az osszeftiggesben az ige szolgalata nem az
igehirdetessel azonos, hanem az ajandekkeppen kapott Szellem kifeje
zese, s ez altai a Titok lenyegenek megsejtese. Az ajandekot megkap
hatja, aki elofeltevesek nClkiil szolgalja a szepseget, amely a teremtett
vilagban es az embed letben egyforman adott.

A katolikus ml1veszet fogalmat semmikepp sem tekinthetji'lk ira
dalmi iranyzatnak vagy iskolanak, nem is lehetne, hiszen egyetemes
igenyl1, mindegyik iranyzatb61 befogadja es tartalmazzn az emberi
torekveseket. "A katolikus lelek minden esztetikai aramlatban otthon
talalja magat - irta Sik Sandor -, es minden komoly izlesformaban
kifejezheti elmenyeit ... egyetlen iranyt sem lehet katolikusnak mon
dani, mint ahogy nem lehet nem-katolikusnak mondani sem."

A nincstelen

Szive bevelve bUzamaggal
Ereiben
az egi bor kiforrott.
HaialM
folemeli, mint egy viiros
monstraneiat.
5 ahogy kinYlljtja karjait,
eIamulunk:
oldalsebeben elfer a vi/ago

Oly vegtelen volt minden s en, a veges
kis porszem-ember, mint egy sz6rt hah6,
tarsat keresve ballagtam s szegenyes
ruhamra bllndat pergetett a 116.
RepUlt pihesen, simogatva, konnyen,
areomra szallt es viz lett, mint a kiinnyem.

Aztan lepergett... elgurult a h6ban,
- kis jeggoly6, kis C/16bus, Jegvilag 
Es bennem, ott az eltevedt Hah6-ban
felzugtak regi, nagy harm6niak,
hogy ember voltam, Krisztus area - hittem 
sma hullott kiinny, kit e1vesztett az Isten.

A fak koziitt egy jegkiinny nagy lapatta!,
vallan a balta, itt belUI a mull,
vitazva egge!, harem kelve fakkal...
egy Istenkiinny, mely messze elgurult.
Es konnypergetve, alvan, elveszetten
megyek stan egyszer megtalal az Isten.

A vacsora

Vasadi Peter (1926-

Visszasugarzik ra
kezebOl a kenyer
tUkiir boescitja szabadon
igya Napot
csiindjet raleheli
amelya vegtelent
medrebOl kiszoritja
s a megszikkadt nyomon
verdesa himnusszal a vallan
szaraz labbal
Msetal a viragzas
azutan megtiiri
asztal kiirUI
hallgatja a vilag
az egy, halalos, eles
pattanast;
valahol femes nesszel
elrejtve nyilni kezdenek
a let reteszei
ameg kilepdel
esuramver derekaval
s utana beiiziinlik
ehseg es szomjusag

Pilinszky Janos (1921- 1981)
Halal< a ha16ban

Csillaghal6ban hany6dunk
partravont halak,
szank a semmisegbe tMog,
szaraz urt harap.
Suttog6n hiaba hiv az
elveszett clem,
szur6 kiivek, kaviesok kiizt
fuldokolva kell
egymas ellen elnUnk-halnunk!
SzivUnk megremeg.

VergodesUnk testverUnket
sebzi, fojtja meg.
Egymast tulkialt6 sz6nkra
visszhang sem felel;
iildiikiilnUnk es esataznunk
nines miert, de kell.

BunhOdUnk, de bunhadesUnk
megse biintetes,
nem valthat ki poklainkb61
semmi szenvedes.
Roppant hal6ban hany6dunk
s ejfelkor talan
etek leszUnk egy hatalmas
halasz asztalan.

kuldj fenyt Vram
belso mgyogast
llap6ramoll eillyugszik az arnyek
nemsokara csend lesz

Nem Ilidjuk meg, hogy IMhatallan.
parlravollt halak,

Puszla Sandor (1911-1983)
I<Uldj fenyl

fellyl gondolalaimnak,
fenyt szavaimnak
fellyt lelleimnek

Mintha a szd: a zugas
belolti mar a hazal.

Halaszok, vamosok, parasztok
nyelveken sz6lnak.

VWnk, varjllk a Ian go!.

s mibe hazalerek
ad; fellyl majd az eslllek."

R6nay Ciyorgy (1913-1978)
Punkosd
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J<edves O/vQs6k! A kovetkez6, ket reszM/
0116 cikkben a di6, f6kepp a di6/eve/ fe/hasz
na/asi /ehetOsegeir6/ frok. Az e/s6 reszben a
di6/eveJ szervezetre gyakoro/t j6tekony hata
sair6/ /esz sz6, a masodik reszben - kiegeszf
teskeppen - a di6/eve/M/ kesziilt termekek a/
ka/mazasi es e/keszftesi m6dozatair6/ nyujtok
tajekoztatast.

Di6fa (Juglans regia)

A di6fa a di6felek csaladjaba tartoz6
nemzetseg. A nemzetseg neve (Juglans) at
vitt ertelemben "Istennek val6 termes"-t je
lent. A Karpat- medenceben ket faj forduJ elo,
az egyik a kozonseges di6 (Juglans regia), a
masik az Eszak-Amerikab61 szarmaz6 fekete
di6 (Juglans nigra).

A di61evel hat6anyagai: tannin (cser
say), mely nyalkahartya osszehuz6, tonizal6
hatasu, apr6 nyalkahartya verzeseket meg
szuntet. A tanninnal reszben osszekapcsolt
ellagensav bakterium, gomba-, vfrusolo, ro
varolo-es rovarriaszt6 hatasu. Az ellagitannin
rakellenes hatasat jelenleg szakemberek
derftik tel. A jugIon vfrusellenes, hatekony
a Herpes simplex virus ellen. Bakterium es
gombaolo hatasu is, elpusztftja a Candida
albicans es a Trichophyton rubrum nevu
gombat. Az ut6bbi sarjadz6 gomba bor-es
koromgombasodast okoz, a koromgomba
70%-a Trychophiton fertozesre vezetheto
vissza. A jug Ion nevu hat6anyag tumorgatl6
hatasu. A di61evel kis mennyisegben tartal
maz il160lajokat, ezek szinten gombaolo ha
tasuak. A hat6anyagok kozott vegul megem
Iftendoek a gy6gyhatasu novenyi savak.

A di61evelbol keszult tea alkalmazhat6
a majmukodes serkentesere. Ebben az eset
ben 1 h6napban egyszer, 1 hetig, naponta
1 csesze tea fogyasztasa ajanlott. Emesztes,
etvagy javitasara 2-3 naponkent javasolt 1
csesze fogyasztasa 1 h6napig, majd 1 h6nap
szunet kozbeiktatasaval ujra ihatjuk az olda
tot.

Altalanos gyengeseg idejen 1 csesze teat
igyunk'i h6napig.

A tea alkalmas szekrekedes vagy hasme
nes tUneteinek csokkentesere, bar hasme
neskor szukseges dieta tartasa es a di61evel
tea hfgabb oldatanak fogyasztasa. Szekreke
des eseten ajanlott reggelente nehany ge
rezd di6 fogyasztasa. A di6termesnek kolesz
terinszint-csokkento hatasa is van.

Szemgyulladas kialakulasakor,
szurkehalyog megelozesere es a sulyosbo
das megelozesere keszftsunk teat V2 dl vfz
hez adott 1 csipet di61evelbol. Amikor kihult
az oldat, szemcseppent6vel 1-2 cseppet
juttatunk a szembe harom alkalommal na-

vfiR I(

ponta. Gyulladasos folyamat kialakulasakor
1 h6napig, szurkehalyog eseten 1-2 h6nap
id6tartamig.

A di61evelb61 keszUlt fUrd6 alkalmas
rosszindulatu b6rdaganatok kezelesere. A
fUrd6 er6sft, kedvez6 hatasu csontritkulas,
feherfolyas, idegesseg, kimerultseg, almat
lansag eseten. A di61evel fUrd6 idegnyug
tat6, borfertotlenit6, anyagcsere fokoz6 ha
tasu, alkalmazasa elonyos hugyuti fert6zes
idejen.

Aranyer, keles, fagyas kezelesere alkal
mas a borogatas. 1 pupozott ev6kanal di6
levelet 3 dl vizben fozunk, mig 2 dl oldatot
kapunk. Ezzel a suru fozettel vegezzuk a bo
rogatast. Pattanas, psoriasis, ovsomor keze
lesere alkalmazhat6 a teaval torten61emosas
naponta nehany alkalommal

Szajuregi-, torok-es garat fert6zeseknel,
szajuregi fekely (aphta) kialakulasakor ked
vezo hatasu a di61evel teaval torten6 gar
galizalas, oblogetes naponta tobb alkalom
mal. A teat ilyenkor nem kell lenyelni, de ha
lenyeltUk, csak hasznal a szervezetUnknek.
Celszeru a hut6ben kis uvegben tarolni az
oldatot tovabbi felhasznalasig.

Zsiros, korpas haj kezelesekor hajmosas
utan, 2-3 dl teaval leoblftjuk fejb6runket, az
oldatot hagyjuk hatni nehany percig dunszt
kotesben. A hajhagymak mukodese es a
hajnovekedes fokoz6dik. Er6s hajhullasnal
a di61evel fozetevel dorzsoljuk be a fejb6rt.
Di61evelb61 keszult specialis fozet alkalmas
hajfestesre. Ez a m6dszer j6tekony hatasu,
mert szervezetunket nem terheljuk vegysze
rekkel.

Labizzadas, lab- es koromgomba, a nyari
strandszezonban kialakult gombas borfer
t6zesek kezelesere is alkalmas a di61evelb61
keszult suru f6zettel torteno lemosas, aztatas
es fUrd6.

A di6hejb61 keszult tea bels61eg j6tekony
hatasu cukorbetegseg eseten es csonter6sf
to hatasu. A di6hej tea kellemes fzu. A hejb61
keszult f6zettel torteno lemosas alkalmas
viszketegseg csokkentesere.

A di6krem alkalmas reuma es kulonboz6
borbetegsegek kezelesere. A di61evel olaj is
alkalmas b6rbetegsegek gy6gyftasara.

Magas vernyomas kialakulasakor na
ponta 1 csesze tea fogyasztasa javasolt 1
h6napig, majd 1 h6nap szunetet kovet6en
ismetelt fogyasztas indokolt. Megjegyzem,
hogy a di61evel teanal er6sebb hatasu ma
gas vernyomas eseten a Feher fagyongy es a
galagonya tea.

A di61evel moly-es hangyaeltavolft6 szer
kent is alkalmazhat6 a lakasban. A di6fa a
gyomnovenyekre, rovarokra, fergekre, bak
teriumokra es gombakra mergez6 hatasu,
emberre azonban nem!

A di61evel gyujtese julius-augusztusban
javasolt, mert ekkor legmagasabb a hat6
anyag tartalom.

Alkalmazasi m6dozatok leirasait Id. ke
s6bb

Forras: Szab6 Gyorgy-Lopes-Szab6 Zsu
zsa: A bukki fuvesember gy6gynovenyei

Internetes forras: A Di61evel gy6gyft6
ereje lEvi Egeszseg6r

dr. Macsari Judit
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Rakszurest es kerekasztal
beszelgetest szervezett a

Gyomaendrodi
Kozeleti Kavehaz

2017. majus 13-an Gyomaendrod
re, 2. helyszinre erkezett az a program,
amit e16zo nap nagy orommel fogadtak
Budapesten, a Ferencvarosban.

A Rak Ellen, az Embererrt, a Hol
napert! Tarsadalmi Alapitvany egyiitt
mukodo partnerei voltak Gyomaend
rod Varos bnkormanyzata, a Kozeteti
Kavehaz, a Templarius Alapitvany es az
Egeszsegiigyi Szolgalat.

A program: kereteben kerekasztal
beszelgetes volt a rak kialakulasaban
szerepet j<itsz6 7+1 figyelmezteto jelrol
es a daganat megelozesrol. En voltam
az izgalmas beszelgetes moderatora Dr.
Kiss Istvan orvossal, az alapitvany uj
kurat6riumanak elnokevel, aid a PTE
Nepegeszsegtani Intezet igazgat6ja, es
Dr. Svastics Egon onko16gus sebesszel,
aki az alapitvany szakmai tanacsad6
testiiletenek tagja, Ezt kovetoen folyta
t6dtak a bor es szajiiregi rak szuresek.

Emellett Eletigen16k magazin, Be
res csepp, mas ajandekok es sok emberi
hang varta a lakossagot. 120-an vettek
reszt a meghirdetett programon.

Minden tokeletesen sikeriilt. A-be
szelgetes alatt zuhogott az eso, aztan
a szures idejere ldsiitott a nap. Elege
dettseg, mosoly, beszelgetesek, j6kedv.
"Ezt tobbszor is meg kell szervezni" 
mondtak szakemberek, es a lakossag itt
is. Toldi Balazs polgarmester koszontot
mondott, Lehoczkine Timar Iren al
polgarmester vegig reszt vett a beszel
getesen, es egy hasznos szolgaltatas
bevezetesere is kapott inspiraci6t, amit
a lakossag szamara megszerveznek 
mondta.

Koszonjiik a partnerseget Ungvolgyi
Janosnak, hogy megszervezte a progra
mot. A kampanyzar6 program majus
20-an Pecsett sikeresen lezarult.

Vajda Marta
igazgat6

A Riz!e Ellen, az Emberert, a Holna
pert! Tarsadalmi Alapitvimy
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Achim L. Andrasra
emlekeztlink

Tortenelmlink lapjait he
lyesen tessziik, ha osszerakjul<.
Sok minden belefer, de mindig
fontos emlekezni a mllitra es
olyan kiveteles szemelyisegekre
is, mint amilyen Achim L. And
ras is volt. Nehany eve mi6ta a
pesti szobor avatasa megtortent
a Vajdahunyad var mellet ossze
jonnek tisztel6i, hogy emlekez
zenek egy Idval6 ferflUra me
gyenk jeles agrarpolitikusara.

Most is igy tortent, mU<or
2017. 05. ll-en osszegyultlink
az Achim- emlekmunel Bu
dapesten. A 11 6rakor kezd6
d6 iinnepseg koszont6kkel es
koszoruzassal vette kezdetet.
Koszont6t mondott Hollerne
Racsk6 Erzsebet az Orszagos
Szlovak bnkormanyzat elnok
asszonya, Hrivnak Mihaly a
Budapest XII. kerlileti Szlovak
Nemzetisegi bnkormanyzat
elnoke, Dr. Csicsely Ilona Be
kescsaba Megyei Jogu Varos
onkormanyzatanak kepvisel6je.
Reszt vett az linnepsegen Igor
Furdik f6konzul ur. Az emle
kezes koszoruinak es viragai
nak elhelyezese utan a Zugl6i
Nemzetisegek Hazaban folyta
t6dott az linnepseg. Az idei ev
hazigazdaja Gerendas kozseg
Nemzetisegi bnkormanyzata
es a Gerendasi Gazdakor volt,
ldknek vendegszereteter61 a
finom pogacsa es a j6 palinka
k6stol6i meggy6z6dhettek. A
szlovak kultilra bemutatasar6l
a Cabianska ruzicka k6rus es a
Kesjar Daniella es Csicsely No
emi du6 gondokodott. Viczian
Janos a Gerendasi Gazdakor
elnoke igazi paraszpolgarhoz
melt6 beszedet mondotti
"Achim 1. Andras a gerenda
siak emlekezeteben" cimmel. A
rendkivlil tartalmas el6adasb6l
megismerhet6 a teljes achimi
eletut. Gerendas az akkor
86074 hoJdas bekescsabai ha
tar resze volt, tudhattuk meg.
Achim L. Andras 187l-ben
sZliletett Bekescsaban es a csa
ladi birtok a gerendasi hatarban
volt. Az eszes fiu 4 gimnaziumi
osztalyt vegzett Csaban, majd
az akkor mar erettsegit ad6
szarvasi fOgimnaziumban foly
tatta tanulmanyait. Az akaratos
es nehezen kezelhet6 ifjut apja
a hatodik gimnaziumb6l kivet
te es a gerendasi tanyajara vitte.

Achim L. Andras itt egyiitt elt a
beresekkel, cseledekkel es ez ke
szitette fel arra a nemes feladat
ra, hogy a "szegenyparasztsag, a
nincstelen cseledseg, a napsza
mosok sz6sz616ja is lehetett:'
Az ifju Achim mar hllszevesen
onkentes sorkatonai szolgaJat
ra jelentkezett, hogy miel6bb
ona1l6 csaladot alapithasson.
A meneskari szolgaJat letolte
se utan 1894- ben 6rmesteri
rendfokozattal szerelt Ie. Majd
megn6slilt es n6lil vette Rajtar
Mariat. Hazassagukb61 3 leany
es egy fillgyermek szliletett. Vi
szonylag fiatalon elkezdett poli
tizalni, 1903-ban megalakitotta
az Bekescsabai Altalanos Nep
egyletet, 1905-ben kepvise16ve
valasztottak. 1906-ban Paraszt
partot alapit es ugyanebben
az evben ismet orszaggyiilesi
kepvisel6ve vatasztjak. A Nagy
Haborut megel6z6en jelent6s
volt politikai szerepe, eletenek
egy vegzetes maig nem tiszta
zott tragedia vetett veget. 1911.
majus 14-en vasarnap reggel a
Zsilinszky fiverek felkerestek es
a regi csah\.di viszaly egy pisz
tolylovessel fejez6dott be, mely
Achim L. Andras roviddel uta
na bekovetkezett halalM okozta.
Az emberi nagysag, mely fontos
az eletben, de a Teremt6vel val6
talalkozas el6tt meg fontosabb.
Achim L. Andras halala el6tt
Urvacsorat kert es arra a ker
desre, hogy megbocsajtottal e
mindenkinek, hatarozott j61
erthet6 igennel valaszolt.

Varfi Andras
a Bekes megyei

bnkormanyzat alelnoke

Gazdabarat agrarpolitika az Eur6pai Parlamentben

Az un. Omnibusz-rendelet, az Eur6pai Bizottsag altai tavaly
novemberben javasolt salata-rendelet a legfobb eur6pai uni6s
politikak, koztUk a I<ozos Agrarpolitika felUlvizsgalatat es egy
szerusiteset celozza meg. A KAP vonatkozasaban az Eur6pai
Pariam~nt allaspontjat az EP Mezogazdasagi es Videkfejlesztesi
Szakbizottsagaban a kozelmultban megszavazott szoveg hata
rozza meg.

"Nem varunk 2020-ig a I<ozos Agrarpolitika esszeru m6do
sftasaval. Olyan kulcskerdesekben dontottunk, mint a zoldftesi
elofrasok egyszerusftese. Jelentos eredmeny, hogy m6dosft6
indftvanyaimnak koszonhetoen a feherjenovenyek es a rovid
vagasfordul6ju fas szaru energetikai ultetvenyek sulyozasi te
nyezojet sikerult a jelenlegi 0,7, illetve 0,3 helyett egysegesen
1-re emelnunk, fgy a gazdaink megfelelo osztonzest kapnak,
hogy az okol6giai jelentosegu terUieteiken mind gazdasagilag,
mind talajvedelmiieg fontos szerepet betolto novenykulturakat
neveljenek" - jelentette ki Erdos l\Jorbert eur6pai parlamenti
kepviselo a szakbizottsagi szavazast kovetoen Brusszelben.

A nepparti magyar EP-kepvise/o hozzatette, szinten komoly
siker, hogy megerosftettek a kulonbozo mezogazdasagi agaza
tokban tevekenykedo termeloi szervezetek jogosftvanyait, es
szelesftettek azon kozosen vegzett tevekenyseguk koret, ame
Iyek mentesulnek az EU versenyjogi szabalyainak alkalmazasa
al61. "A legfobb eredmeny, hogy a termeloi kozos ertekesftest
kivesszuk az eur6pai uni6s versenyjogi szabalyok alkalmazasa
al61. Peldaul a beszallit6 gazdak megkovetelhetnek, hogy a ter
mekeiknek valamely feldolgoz6 vagy forgalmaz6 reszere torte
no szallftasahoz a felek frasbeli szerzodest kossenek" - emelte
ki az EP Mezogazdasagi es Videkfejlesztesi Szakbizottsaganak
magyar tagja.

Erdos Norbert udvozli, hogy az Eur6pai Parlament ezzel a le
pessel jogszabalyba foglalt kotelezettseget [rna elo az Eur6pai
Bizottsag szamara, hogy legkesobb 2018 juniusaig mindenkep
pen alljon elo egy jogszabalytervezettel a gyakorlatban felha
borft6 merteket olto tisztessegtelen kiskereskedelmi gyakorla
tok elleni uni6s fellepes reszleteire vonatkoz6an.

Erdos Norbert felhfvta a figyelmet, hogy az EP ezzel a iepes
sel kezzelfoghat6 valaszokat ad a magyar es az eur6pa; gazdak
kerdesire."A labda most mar a MiniszterekTanacsa es az Eur6pai
Bizottsag terfelen pattog, hogy a vegleges szovegrol mielobb
egyezsegre jusson az Eur6pai Parlamenttel" - jeientette ki a be
kes megyei politikus.
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Sulyos fegyelmi buntetesek

A 22. fordul6ban felbeszakadt Gyomaendr6di FC - Ujkigy6s
FC Megyei II. osztalyu labdarug6 merk6zesen kiallitott harom
hazai jatekos ugyeben az MLSZ Bekes Megyei Igazgat6sag Fe
gyelmi Bizottsaga az erintettek meghallgatasa utan meghozta
donteset, ahol a labdarug6k vittek el a"balhet':

A fegyelmi hatarozat szerint: Tanacs Zoltan 2017. majus 31-ig,
Timar Krisztian 2017. szeptember 15-ig a jatekt61 eltiltva, Pantya
Sandor 2018. aprilis 19-ig minden labdarugassal kapcsolatos te
vekenysegt61 eltiltva. Sulyos fteletek szulettek.

Az MLSZ Bekes Megyei Igazgat6sag Versenybizottsaga a fel
beszakadt merk6zessel kapcsolatban az alabbi dontest hozta:
a Gyomaendr6di FC - Ujkigy6s FC merk6zes harom pontjat 3:0
g61kulonbseggel a vetlen Ujkigy6s kapta meg.

A lejatszott merk6zesek eredmenyei:

2017.04.22. Sarkadkereszturi SE - Gyomaendr6di FC 3: 4
G.: Csap6 P., Furka ZS.(2), Bekesi N.

A mult heti balheba torkollott merk6zesen a vendegek szin
te komplett vedelme eltiltas miatt nem szerepelhetett. Visz
szatert a palyara segfteni az egyesuletnek a 2014 ev kozepen
az aktfv jatekt61 visszavonult Toldi Balazs. A hazai csapat hamar
vezetest szerzett, de a vendegek nem zuhantak ossze, volt tar
tasa a csapatnak es mar az els6 felid6 vegere megforditottak az
eredmenyt. A masodik felid6ben is derekasan kuzdott mindket
csapat es az egy g610s el6nyt sikerult a merk6zes vegeig meg
tartani. G61zaporos merk6zesen megszuletett az els6 idegenbeli
gy6zelem a bajnoksagban.

2017.04.29. Gyomaendr6di FC - Sarkadi Kinizsi LE 0: 3
G . ---

Az azonos kepessegG csapatok talalkoz6jan a fiatal vendeg
jatekosok szinte az egesz merk6zesen uraltak a palyat, akara
tukat ra tudtak kenyszerfteni a hazaiakra. Gyors csataraik tobb
esetben is szabadon cikazhattak a hazai ved6k kozott, rutinos
hal66ruk pedig minden esetben leolvasta a csatarok gondola
tait szinte megbabonazta 6ket. A vegig fegyelmezetten jatsz6
Kinizsi jatekosokj6 szazalekban ertekesitettek a helyzeteiket, igy
megerdemelten vittek el a harom pontot a kicsit tompa hazaiak
otthonab61.

2017.05.06. Kunagota TE - Gyomaendr6di FC 3: 1
G.: GaborV.

A kieses el61 menekul6 hazaiakban nagyobb volt a tGz ami az
egesz merk6zesen meglatszott. Vezetest is szereztek az els6 fel
id6 vegen, a fordulast kovet6en viszont hamar emberhatranyba
kerultek. A vendegek ezt az el6nyt a 78. percben ki is hasznaltak
es egyenlftettek. Az el6ny azonban nem tartott sokaig a hazaiak
ujitani tudtak es hat percen belul16tt ket g61jukkal bebiztosftot
tak a sikeruket. J6 iramu merk6zesen meg hatranyb61 is g610kat
16ve megerdemelten nyert a Kunagota.

2017. 05. 13. Atletico Bekescsaba - Gyomaendr6di FC 0
: 10

G.: Bekesi N. (3), Toldi B., Csap6 P.(2), Furka ZS.(3),
Kovacs Z.

A bajnoki osztaly leggyengebb csapata volt a vendeglat6, a
kapott g610k tekinteteben mar atleptek a szazas hatart. Az els6
felid6ben meg tartottak magukat a hazaiak csak kett6 g61t kap
tak. A felidei fejmosas hatasos volt a vendegeknel, a masodik
jatekreszben szebbnel-szebb tamadasokat vezetve g61fesztivalt
rendeztek, meg nyolc g61t 16ttek. A kiuteses gy6zelem meg ilyen
aranyban is megerdemelt, ezzel tovabbi melysegekbe taszitva a
mar szinte kiesett hazaiakat.

Fulop Zoltan

CSONGRADI SIKEREK
2017.aprilis 29-en Csongradon rendeztek meg a 2016/2017

es szezon utols6 Fitkid Dance egyeni, valamint Dance Show cso
portos versenyet. Az AEROFIT DSE gyomaendrodi csapatat 4
egyeni versenyzo es 3 csapat kepviselte.

Gergely Orsolya tanitvanyai 8 korcsoportban merettettek meg
magukat a kozel150 fitkidezo reszvetelevel rendezett versenyen.

A Dance egyeni versenyzok koziil Farkas Lili 8., Varsanyi
Misell14., Nagy Andrea 15. es Lovei Kira 24. helyezest ert el.

A Dance Show csoportos versenyen a "Tanco16 Afrika" csa
pat (Csipai Csenge, Farkas Lara, Hank6 Reka, Sztvorecz Greta,
Zadori Zoe) az elozo versenyhez hason16an eziistermes lett, a
"Szaguld6 lanyok" formaci6 (Adam Kamilla, Farkas Lili, Fekecs
Noemi, Hank6 Panna, Lovei Kira, Nagy Andrea, Timar Petra)
megszerezte a bronzermet, es pontszerzo, vagyis 6. helyezest ert
el a "Jegmadarak" csapata (Adam Orsolya, Csath Hedi, Fekecs
Zs6fi, Gombkoto Zs6fi, Ignacz Csenge, Kales Vivien)

Ezzellezarult a tavaszi versenyszezon es kezdetet veszi a nyari
alapozas, taborozas es felkesziiles az oszi versenysorozatra.

Elismeres
Gyomaendrod Varos Onkormanyzata a 221/2017. (Iv. 27.)

Gye. Kt. hatarozataval

CzankGabor
reszere a Gyomaendrod Varos Kozszolgaltatasaert elismero

oldevelet adomanyozta a varosban vegzett aldozatos munkaja
ert.

Czank Gabor 1980. marcius 12-en sziiletett Aradon. Gyer
mekeveit sziileivel es noverevel Pecskan toltotte, a vallasat hiven
gyakor16 csaladban. Gimnaziumi tanulmanyait a temesvari Ka
tolilms Kisszeminariumi Gimnaziumban vegezte.

Innen egyenes lit vezetett a szegedi Gal Ferenc Hittudoma
nyi Foiskolara.

Gyakorlatat a Szent Gellert Papnevelo Intezetben szerezte. A
plebanos llr 2012 augusztusa 6ta Gyomaendrodon, majd 2015
augusztusat61 Hunyan is ellatja a papi teendoket. Varosunkban
az6ta nagy ismertsegre es nepszerusegre tett szert mind a fiata
10k, mind az idosebbek koreben. Hivatasat igyekszik tokeIetesen
vegezni, nagy teherbirasu, peldamutat6 es hiteles ember, akinek
hitebOl, emberszeretetebol es hazaszeretetebol taplalkozhatnak
hivei. Nyugodt, deriis es pozitiv gondolkodasaval jelen van a va
ros es az iskolak eleteben is.

SzerkesztOsegiink szeretettel gratulal!
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Gombas csusza

Csuszatesztat f6zunk. K6zben piritott hagyman apr6ra vagott gombat pUhara
f6zunk. Amikor kesz, kis Iiszttel, pirospaprikaval megsz6rjuk, keves vizet teszunk
hozza es 6sszeforraljuk, a vegen keves borsikafU kerulhet bele. Belekeverjuk a
csuszatesztat.

Seidl Ambrus

-

ENVO FOR'SZARU
deszkak, aSB lapok, lecek, kerfteslecek, pall6k,

szeg61ecek, gerendak, lamberia

TOZIFA
bukk, t61gy, ak,k, akacfaoszlop

KAPUFA BT. Gyomaendr6d, II. ker. 467.
06/70 513-95-14

A kondorosi uton, a vasarter utan

Hdzhoz jon a fodrdsz!

Szeretettel varom minden kedves reg; es uj

vendegemet teljes koru noi-, fern es

gyermek-fodraszatomban.

Igeny szerint hdzhoz is megyek! Hetvegeken is!

Ldtk6czkine Erdos Magdolna

GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

'"D'.IXN'DEN' .AD'.IX FOTO

. eski.ivOfot6zas l-- ( \ Jl

. rende~venyfot6zas

- portre fotok C
- baba-mama fot6zas
- tab16 keszites l j

- fot6eliShivas l . I
- nagymeretl\ plakatok keszitese \'\''\''...i..l.S.:LLOlOLLLLL
- prom6ci6s es sajat kepes ajandekta gyak- --
- vaszonfot6k
- reprodukci6s felvetelek keszitese.

Cim:
5500 GyomaendriSd, Bajcsy-Zsilinszky ut 45.

Telefon:
+36 (70) 2212520. Email: info@aszfoto.hu

Weboldal: http://www.aszfoto.hu
a kepbe zart pilla nat...

METAL STOP
KEREKPARUZLET ES

EPULETGEPESZET
I KereJepar jorgalmaz6 nllirkabolt es szerv{z

- Tornad6 elektromos kerekparok,
- gazkesziilekek, kazanok, radiatorok,
- csovek, szerelvenyek.

hilt6szekrenyek, fagyaszt6I<idaI<. mos6gepek,
Led TV-k, porsziv6k
haztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 elektronika,
szegek, csavarok. zarak, lakatok.

- fiirdiSkadak, mosd6k, csaptelepek, mosogat6k
ZARTSZELVENYEK, TERHAL6K, ESOCSA
TORNAK es FOSTCSUVEK kedvez6 aron!
kel'ekparok JAviTAsA - SZERELESE!

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

Minden feliiletell
OtthOll vagyullk!
Vallaljuk lakasanak teljes koro
felujitasat, elkepzelesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a leheto
legjobb minoseg elerese a legmegfizethetobb aron!

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

PROFILJAINK:

- festes, mazohis, tapetazas
- homlokzatszigeteles, hOszigetel6 rendszerek
- gipszkarton falak, aImennyezetek, el6tetfalak, boltivek
- rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozoIasok
- laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
- fiird6k, konyhak burkohisa. k6mtlves munkak
- tet6terek beepitese, szigeteIese
- nyihiszar6k, 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, lin6leum, szalagparketta, laminalt

parketta,
- padl6sz6nyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
- allvanyozas, allvanyok berbeadasa (gurul6s, homlokzati)

LATK6cZKI LAsZL6. Telefon: 06/70/381-4227
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AKIK AZ OROKKEVALOSAGBA KOLTOZTEK
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Hiradasunkban csak azokr61 emtekeziink
meg, akiknek !cozlesehez a hozzatartoz6k hozza
jarultak!

AMBROZI MIHALY volt gyomaendrodi
lakos 2017. majus 16-an, 74 eves koraban a
mennyei hazaba koltozott. Gyaszoljak csa
ladtagjai, rokonai, ismerosei. Aldas es beke
lengjen nyugv6 porai felett!

DR. TiMAR VENDEL JOZSEF szarvasi
lakos 2017 majus 21-en, 81 eves koraban
egyhazunk szentsegeivel megerositve meg
tert Teremt6jehez. GyaszoljaJ( a csaladtag
jai, rokonai, ismerosei. Fogadja be lelket az
orok boldogsag!

GELLER MAGDOLNA hunyai lakos
2017. aprilis 25-en, 84 eves koraban haza
tert a Mennyi Atyahoz. Gyaszoljak csalad
tagjai, rokonai, ismerosei. Pihenese legyen
csendes, emletce aldott!

GELLAI ATTILA volt gyomaendrodi,
majd kecskemeti lal<os, 2017. aprilis 28
an, 53 eves koraban megtert Teremtojehez.
Gyaszoljak: sziilei, gyermeke, testvere es
csaladja. Aldas es beke lengjen nyugv6 po
rai felett!

HORNOK LAJOSNE IvANYI MA
RIA gyomaendrodi lakos 2017. majus 21
en, 91 eves koraban egyhazunk szentsege
ivel megerositve tavozott szerettei kbrebol.
Gyaszoljalc a csaladtagok, rokonok es isme
rosok. Isten 6rkodjon pihenese felett!

HUNYA PETER LAsZLONE GUBUCZ
ILONA gyomaendrodi lakos 2017. majus
I-en, 77 eves koraban tavozott az orold(e
val6sagba. Gyaszoljak a csaJadtagok, ro
konok es ismerosok. Isten adjon neki orok
nyugodalmat!

KovAcs ATTILA hunyai lakos 2017.
aprilis 30-an, 62 eves koraban tavozott sze
rettei korebol. Gyaszoljak a csaladtagok,
rokonok es ismerosok. Isten adjon neki
orok nyugodalmat!

SZABO GYULA IMRE, mecsekpbloskei
lakos, 2017. april is 30-an, 75 eves koraban
hazatert a Mennyei Atyahoz. Gyaszoljak a
csaladtagok, rokonok es ismerosok. Pihe
nese legyen csendes, emleke aldott!

TfMAR ELEKNE BULA JOLAN,
gyomaendrodi lal<os 2017. majus 3-an,
84 eves koraban egyhazunk.szentsegeivel
megerositve eltavozott az Orok hazaba.
Gyaszoljak a csaladtagok, rokonok es isme
rosok. Isten 6rkodjbn pihenese felett!

Bekesseg hal6 pora!kon,
fog~dja be oket az Ur
az 6 orszagaba.
Az 6rok Vilagossag
ragyogjon feletti.ik!

Fazekasi Uhrin Mi
haly, neje Paulik Anna
es gyermekeik: Uhrin
Laszl6, Uhrin Tini, Uhrin
Imre, Uhrin Elek, vala
mint a Paulik rokonok.

A kep az 1920-as
evekben kesziilt.

BekUld6: Pinter B(Hane
Uhrin Katalin, Hunya
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i ek Rozsa e y. Iskolabol
XXI. R6zsahegyi Napok

2017. majus 12-en, penteken reggel elkezdodott a XXI. R6zsa
hegyi Napok rendezvenysorozata. A megnyit6 iinnepsegen Farkas
Zoltanne intezmenyvezeto utan a fenntart6 kepviseleteben koszon
totte Kepenyes Andras a resztvevoket.

Megemlekeztiink a nevad6nkr61, Nemes Agota eloadasaban
meghallgattuk Marton Gabor R6zsahegyi IGImanr61 irt verset. Az
enek szakkorosok nepviseletbe oltozve nepdalcsokrot adtak elO. A
megnyit6 masodik reszeben a dijak atadasa kovetkezett.

Kiemelkedo munkaja elismeresekent R6zsahegyi -dijat kapott
Molnar Tiinde magyar-tortenelem szakos tanarn6, es Lad6ne Vigh
Ibolya tanit6no. A Szent Imre emlekermet ebben az evben Gres6
Boglarka 7.b osztalyos tanul6 erdemelte ki, a Gyomaendr6di Tarasi
Hivatal oldevelet es jutalmat Csaki Agnes 7.a osztaIyos tanul6 ve
hette at.

A deIel6tti program az als6sok szamara ~D filmek megtekin
tesevel folytat6dott. Az 1-2. osztaIyosok az Allatok kozelrol cimu
termeszetfilmet, a 3-4. osztaIyosok a Csodalatos univerzum cimfl
ismeretterjeszto filmet neztek meg. A nagyobbak a mozin kivii! a
lombkorona setanyon, a babamuzeumban voltak, es az asvanyki
aIlitast tekinteth~k meg. A felsosok interaktiv vetelkedo kereteben
akadalyr61 akadalyra kreativ feladatokon keresztiil mutathattak
meg iigyessegiiket, tudasukat. A feJadatok megoldasan keresztlil
tlj ismerteket szereztek nevad6nk eleterol, munkassagar61. A ve
telkedo vegen a 6.b es a 8.a orlilhetett a gyozteseknek jar6 kreativ
tortaknak. A nap vegen "tCimeges" sarkanyhaj6zas volt az iskola
elotti holtagon. Az iden eloszor elmaradt az esti tabortuz a szeles
id6 miatt, az uj idopontjtll1ius 9.

Meghivott eload6ink egy szep kiallitast rendeztek be a szin
hazteremben. Kutasne Balint Katalin nepi iparmuvesz szotteseit es
Kutas Endre fot6it tekinthettek meg az erdeld6d6k a rendezveny
ideje alatt.

A babak tanca a ga/an

Dr Pacsika Gyorgy adta cit esaki Agnesnek a Jarasi Hivata/ e/ismereset

Giricz Laszl6 ismet lenyugozte a kozonseget eloadasaval: a
Szent Korona orszagaiban tett zenes utazast sajat elmenyei, fot6i
felhasznaJasaval.

A szombati nap fenypontja a gyerekek gaJamusora volt, ahol
szines m(isort IMhatott a tornatermet teljesen betolto kozonseg.
Koszonjiik a szliloknek az egyiittmukodest, a segitseget, es az er
deld6dest.

Tovabbi kepek a 20. oldalon!

Angolb61 nyelvvizsgaztak tanul6ink

Tanul6ink egyeni dontes alapjan jelentkeznek 8. ev vegen nyelv
vizsgara. Sajnos az eredmenyt nem szamitjak be a felvetelibe, es eleg
sokba is keriil, de mindig vannak, akik szeretnek megmerettetni
tudasukat. A sikeres nyelvvizsga dijak felet megteriti az alapitvany,
ha keri a tanul6. Nyolcadikosaink koziil 6 tanul6 sikeres alapfokll
C tipusu komplex nyelvvizsgat, 2 tanul6 sikeres sz6beli vizsgat, 1
tanul6 pedig sikeres ir<isbeli nyelvvizsgat tett majus kozepen.

A tori verseny eredmenyei

Tanul6ink evrol eyre bekapcsol6dnak a TIT Korosok Videke
Egyesiilet altai meghirdetett levelezos tortenelem versenybe. Az at
fordul6 feladatai szorosan kapcsol6dnak a tananyaghoz. A legjob
bakat majus 9-ere hivtak meg a megyei dontore, ahol iskolankat 4
tanul6 kepviselte: Gellai Fanni a 8. osztalyosok kbzott az 5. helyen
vegzett, Nemes Agota 10. lett. A hatodikosok versenyeben Fekecs
Hanna 8., Mester Lilla 14. helyen vegzett.

Masodik helyezett lett csapatunk az elsosegely versenyen

Iskolank 7. osztalyos tanul6i 2017.04. 13-an reszt vettek Szar
vason a 46. Orszagos Els6segely verseny teriileti fordul6jan. Az 5
[Os csapatunk II. helyezest ert el. A verseny tesztirassal kezdodott,
majd a csapattagoknak ujraelesztest kellett bemutatniuk a mento
tisztek elott, akik ezt pontoztak. Ezek utan harom karesethez kel
lett kimenniiik.

Egy heten at a fenntarthatosag volt a TEMA

"A termeszet hatalmas, az ember paranyi, ezert aztan az
ember lete attGl fiigg, milyen kapcsolatot tud teremteni a ter
meszetteI..." (dr. Szent-Gyorgyi Albert)

Ebben a tanevben masodik alkalommal keriilt megrendezesre
a Fenntarthat6sagi Temahet, melyhez iskolank is csatlakozott. Az
april is 24-28. kozott lezajl6 rendezvenysorozat celja az volt, hogy
diakjaink figyelmet felhivjuk a fenntarthat6sagra, Foldiink vedel
mere.

A modul temaja az als6 tagozatban a viz, felso tagozatban az
egeszseges taplaIkozas volt. A rendldviil gazdag programok sorat
egy rajzpalyazat nyitotta, ahol mintegy 150 als6s tanul6 keszitette el
mlivet a Csepp a tengerben cimmel. Az alkotasok megtekinthetok
az iskola zsibong6jaban. A 7. osztalyosok rendhagy6 6rak kerete
ben ismerkedhettek meg a tudatos taplalkozas ismerveivel, s meg
szerzett tudasukat az internetes Fenntarthatosagi Kupan kamatoz
tathattak.

A rendezvenysorozat egyik fontos esemenye volt a tavaszi ttlra,
amelynek lebonyolitasaba a Henkel bnkentes csapata is bekapcso
16dott. Felhivtak tanul6ink figyelmet az erOforrasok felelossegteljes
hasznaJatara, hogy a fogyasztas tekinteteben szemelyes peldajuld,al
is hozzajarulhatnak a fenntarthat6 fejlodeshez. A temahet zarasa
kent szelektiv hulladekgylijtest szervezti.ink, ahol tanu16ink 2 na
pon at vasat, egyeb femhulladekot es papirt gylijtottek.

A program befejezeset egy kozos fot6n oroldtettlik meg. A
fenntarthat6 fejlodes jegyeben es a Idimavaltozas elleni cselekves
fontossagat hangsulyozva, tanul6ink egy-egy pici vizcseppet szim
bolizaItak, melyek osztaIyokban egy nagyobb cseppet alkottak,
hogy a vegen az egesz iskola egyetlen cseppben alljon ossze.

Tovabbi informaci6kat, fot6kat lathatnak az iskola honlapjan:
www.rozsahegyiiskola.hu
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Gimnaziumi egyseg

IIBallag mar a yen diak.. :'

Ismet eltelt egy ev, hiszen 2017. majus 5-en delutan 16
6rakor iskolankban is bucsut vettOnk S3 vegz6s diakunkt61. A
ballagasi Onnepsegen jutalomban es nevel6testOIeti dicseret
ben reszesOltek a tanulmanyi, k6z6ssegi munkaban es sport
ban kiemelked6 tanul6ink, akik T6th Ferenc igazgat6 urt61
vehettek at elismereseiket.

Tanulmanyi es kozossegi munkajaert:
Hunya Reka, Lakatos N6ra (12. A), Himer Maria (12. B)
Tanulmimyi munkajaert es sporttevekenysegeert:
Froly6 Karolina, Szab6 Laura (12. A)
K6z6ssegi munkajaert es sporttevekenysegeert:
Csordas Aliz (12. A), Nagy Sandor (12. B)

Tanulmanyi munkaert:
Balazs Izabella, Farkas Cintia Vikt6ria, Gera Ilona, Kruchi6

Attila, Putnoki Reka (12. A)

Kozossegi munkajaert.
Agoston Dorottya, Borbir6 Balazs, Kovacs Krisztian, Papp

Nikolett, Szatmari Fanni Szimonetta, Szedlak Stella, Uhrin Bar
bara Dorka (12. A), Adame Kfra, Barath Roland, Csanyi Vanda,

Geszti Alexandra Mercedesz, Palyi Adam, Pozsonyi Petra, Timar
D6ra, Nagy Csilla (12. B)

Sportteljesftmenyeert:
Mile David (12. A)

Diak6nkormanyzatert vegzett kiemelked6 tevekenysegeert:
Hunya'Reka, Szatmari Fanni Szimonetta, Uhrin Barbara Dor

ka, Valuska Tamas (12. A), Nagy Sandor (12. B)

Az idei tanevben is kiosztdsra kerUltek a legjobbaknak jar6 df
jak.

A Kner-dfjat Deli Csenge, Szonda Lili es Valuska Tamas Ger
g6 12. A osztalyos tanul6k vehettek at iskolank igazgat6jat61,
a Gyomaendr6d Varas Onkormanyzata altai adomanyozott "J6
tanul6, j6 sportol6" elismerest Barath Kitti 12. A osztalyos tanul6
erdemelte ki, melyetToldi Balazs polgarmester ur adott at.

Nyelvi versenyek

A Bekes-Csongrad Megyei Nemet IskolaegyesOlet iden is
jatekos nemet csapatversenyre hivta az altalanos iskolak fels6
tagozatos tanul6it, valamint a k6zepiskolak tanul6it. A verseny
ceUa: Bekes megye nemetek altai lakott terOleteinek felfedeze
se, megismerese. Ebben az evben Almaskamarasra IMogattunk
el. Gimnaziumunkat harom 3 f6s csapat kepviselte. KozOlOk a
10/A"GansebIOmchen" csapata a 2. helyet erte el. Csapattagok:
Harnos Tfmea, Pelyva Alexandra, T6th-Bera Alexandra. K6sz6n
jOk a Gyomaendr6di Nemet Nemzetisegi Onkormanyzatnak a
lehet6seget.

Iskolank diakjai mellett az iden tanaraink is megmerettek
magukat a Grimm Kiad6 altai szervezett "Mienk a Sz6-Tar!" el
nevezesu versenyen. A verseny ket reszb61 alit: sz6tar torteneti
ismeretek es sz6tar hasznalat. Az indul6 374 kozepiskolai ta
narb61 Timar Marianna tanarn6 orszagos 8., Vinkovics-Hangya
Cedlia tam'lrn6 pedig az el6kel6 5. helyet erte el. A f6dij egy r6
mai ut lehetett volna, de igy is j61 ereztek magukat a versenyz6k,
gratulalunk nekik.

•



5500 Gyomaendrod,
Szabadsag ter 6.

Egesz evben varjuk kedves
vendegeinket klimatizalt,
termalvizes szobainkban.
Vallaljuk barati, uzleti,
csaladi rendezvenyek le-

'-""=""""''''''''-----''''''"-~-''--' bonyolitasat klimatizalt
ettermunkben 70 f6ig.

5502 Gyomaendrod,
Hidfo u. 2.

BarMi, csaladi uzleti
rendezveny lebonyoli
tasat vallaljuk a teljesen
klimatizalt etteremben I--'-'-'i'-'~-)=-::

160 f6ig.
I<orlatlan etelfogyasztas
minden nap 11-15
6raig!

Elerhetoseg:
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-30/955-1295

E-mail: feszekpanzio@mail.globonet.hu
http://www.feszekpanzio.hu

Gyomaendrod. FOllt 15.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

Kedves vasarloim!

Nyari aianlataim:

• Fiinyfrok, bozofvogok, ogvogok
• Elekfromos sovenyvogok, lombszivok
• Elekfromos keziszerszomok, furogepek
• Sorokcsiszolok, furok, vogokorongok
• Novenyvedffszerek, rovorolffk-gomboolffk
• Gyomirlok, mUlrogyok, novenylopok
• Virogcserepek, viroglodok, virogfiildek
• Szegek, csovorok, folicskok, viidriik
• 80grocsok, gozegok, foszenek, ollvonyok
• Feslekek, lokkok, ecselek, folfeslekek
• Komuvesszerszomok, osok, villok, kapok, sIb
• Vedffkeszlyuk, munkoruhok, gumicsizmok
• Izzok, elemek, gombelemek
• Szunyogholok, vioszosvosznok

V6rolll ke ves v6sllrl6hnal!

FARKAS MAr'


