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2017. augusztus 18 es 20 kozott
rendeztek meg az V. Gyomaendro
diek Vilagtalalkoz6jat, mely "Gyoma
300"jubileumi rendezvenysorozat ki
emelked6 rendezvenysorozata volt.

A program augusztus 17-en, csu
tortok este, a Kallai Ferenc Kulturalis
Kozpontban vette kezdetet. A meg
jelenteket Toldi Balazs polgarmester
koszontotte, majd Dr. Szonda Istvan
bemutatta a Gyoma 300 eves roll
piakat kiallftast. Ezt kovet6en kihir
dettek "Az en varosom" rajzverseny
dfjazottja it, akiknek az volt a feladata,
hogya mai es az egykori varost oro
kftsek meg alkotasaikon.

Pentek folyaman a resztve-

v6k megtekinthettek a Sarka
Lat6gat6kozpontot, ahol Dr. Szonda
Istvan intezmenyvezet6 tartott erde
kes el6adast, ami utan a latogat6k a
Tfmar Attila mesterszakacs altai f6
zott bogracsgulyast fogyaszthattak
el. A delutani program a Szent Antal
Sut6hazban tartott hagyomanyos
kelt teszta sutes bemutat6 volt.

Este a Kallai Ferenc Muvel6desi
Kozpontban rendeztek meg a"Szfne
java" cfmu galamusort. Ennek kere
teben helyi amat6r es elszarmazott
hivatasos muveszek a szepirodalom,
a szfnhaz-, a zene- es a tancmuveszet
vilagaba kalauzoltak a nagyerdemut.

Falytatas a 9. aldalan!
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bfREK, ESEmEngEK A
KrS BALrnc ALcALAnos rSKoLABOL

Kezmiives tabor
a Gyomaendrodi Kis Balint Altalanos Iskolaban

Az intezmenyben hasznos es kellemes hagyomany mar 14
eve, hogy a tanev befejeztevel tanu16k szamara kezmiives tabort
szerveznek. Iden ez julius 3-at6l jUlius 7-eig tartott: Palicskane
Szegedei Katalin, Vinkovics Agnes, Dinya Livia es Vaszkan Gab
riella iranyitasaban. Az erdeld6d6 jelentkez6ket eIetkoruk sze
rint harom csoportba osztottak, amelyek forg6szinpad szer(ien
vaItottak egymast minden nap. A kezmiiveskedesek alkalma
val papir, fonaI es agyag felhasznaIasaval keszitettek kiilonbOz6
hasznaIati es disztargyakat a gyermekek. Az angol-nemet nyelvi
foglalkozasokon vidam jatekok kereteben gyakoroltak adiakok a
tanev soran megszerzett ismereteket. Az informatika foglalkoza
sok is nagyon nepszeriiek a gyerekek koreben. A deIutanok fiir
d6zessel, ligeti jatekokkal, pihenessel teltek. A lebonyolitasban es
az anyagi forras biztositasaban nagy segitseget jelentett az iskola
alapitvanyanak tamogatasa. Koszonjiik szepen!
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Hirek a R6zsahegyi Iskolilb61

Iden ismet sikeresen paIyazott intezme
yiink az Erzsebet-program keretein beliil

I eghirdetett nyari elmenytaborra, igy mar
asodik alkalommal utazhattunk el a Ba

latoma.
A tobb 6ras utat a tobbseg aut6busszal

ette meg, nehanyan pedig vonattal utaz
tunk. A julius 23-t6l 28-ig tart6 taborban
2 tanu16 es 5 kiser6 pedag6gus vett reszt.

A regisztraci6t kovet6en el6szor egy
szabaIyismereti jatekon, a Regula M6kan

vettiin reszt, majo az esti nyitoiinnepseg
utan discoban voltunk.

A kovetkez6 napon fiirodtiink es seta
haj6s kirandulas kozben megcsodaltuk a
balatoni taj szepsegeit.

Sajnos megtapasztaltuk azt is, hogy itt,
a magyar tenger partjan milyen hirtelen
kepes vihar kerekedni. Szerencsere mindig
el tudtunk menekiilni biztonsagos helyre
az es6 el6l, ami tobbszor is elOfordult a het
folyaman.

A tavalyi evhez kepest a tabor tobb
dologban fej16dott, peldaul a strandra kis-

vonat ozle <e ett, ami meg onnyitette
partra va16 lejutast. Kialakitottak egy hadi
parkot, gokart palyat is, ami nagyon tetszet
a gyerekeknek. A kalandparkba sajnos a
es6 miatt nem jutottunk el, sarkanyhaj6z
ni sem tudtunk, elmaradt a tabortiiz es
taborzar6 buli is. Szerveztiink viszont vo
nattal egy kirandulast Balatonfiiredre, aho
setaltunk es fagyiztunk. Az id6jaras sajno
nem kedvezett, fiird6zesre nem volt sok al
kalmunk, de a taborvezetOk sok lehet6sege
biztositottak mas elmenyszerzesre. Lcittun1
kutya, langaleta, tiizolt6, katonai, es menta

bemutat6t, reszt vettek a gyereke
kezmiives foglalkozason, vizi verse
nyen valamint pingpong bajnoksa
gon. Estenkent kiilonfele koncerteke
sz6rakoztunk. A csiitortoki napunka
bearnyekolta egy sajnalatos, tobb gye
reket is erint6 betegseg. Voltak, akil
az egesz napot megfigyeles alatt tol
tottek. Nem tudjuk mi okozta a fer
t6zest, de szerencsere hamar jobba
lettek. A szobatisztasagi verseny kep
zeletbeli dobog6jara ismet feljutott a
1321-es szobank.

Emlekiil kapott minden tanul
taskat, sapkcit, kulacsot, toriilkoz6t
p6l6t illetve pecsetgyiijt6 fiizetet Er
zsebet log6val ellatva.

A nyaralas napjai gyorsan elre
piiltek, a nehezsegek ellenere is j6
ereztiik magunkat es remeljiik, hog
jov6re is lesz lehet6segiink taborozni.

(Barnane Bula Judit
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Onkormanyzati ~ h ire kJ
A nyari sziinetet kovetoen augusztus 31-en iilesezett varosunk

ban a kepviselo-testiilet.
Gyomaendrodi polgarok nevm6dositasi kerelemmel fordl1ltak

hivatall1nk jegyzojehez annak erdekeben, hogy lakdmet letesitse
nek olyan ingatlanokra, melyek jelenleg nem szerepelnek a kozpon
ti dmregiszterben. Ezek, a helyrajzi szammal l1gyan rendelkezo,
de dmmel nem rendelkezo ingatlanok kiilteriileten talalhat6k, de
nem minosiilnek tanyanak, mivel azok zartkertekben tatalhat6k es
kozforgalmi utr6l megkozelithetok. Ezen kiviil igeny meriilt fel az
endrodi koztemetohoz vezeto, illetve a revlaposi Kolcsey Ferenc es
Erkel Ferenc utcM osszekoto kozteriilettel kapcsolatban is. Techni
kai m6dositast igenyelt a Dr. Szilagyi Ferenc iidiilo-telep nevenek
megvaltoztatasa is. A nevadasi javaslat soran mindenkor igyekez
tiink figyelembe venni a regeszeti es helytorteneti dokumentumok
irasait, a hely tortenelmi multjM es a nephagyomanyokat. 19ya koz
teriilet nevekre az alabbi javaslat kesziilt:

Dr. Szilagyi Ferenc iidiilotelep (technikai m6dositas), 963
hrsz.=B6dvai koz, 5168/8, a 022023/1 hrsz. (Kondorosi utt6l a
gyomai hatarig)=Sztrenda diilo, 0886 es 0802 hrsz.=Sirat6i beko
tout, 0880 hrsz.=Csikasz tit, 0764 es 0795 hrsz.=pakasz tit, 17041.
hrsz=Szigony utca, 16904 hrsz.=Vejsze utca, 14933 hrsz. 14923.
hrsz.=Varsa utca.

A kepvise16-testiilet meg az elmult ev februarjaban kiilonitett
el forrast a kozbiztonsagi kozteriileti terfigyelo rendszer kiepitese
re, majd dontott a megfigyelesi pontok kijeloleserol es a szabalyoz6
rendelet megalkotasar6I. A rendszer kivitelezese sajat beruhazasb6l
tortent az alabbi helyeken:Hosok es po ut keresztezodese, DevaVli
nya 4231 kozut kozuti hid gyomai oldali hidfoje, Bajcsy-Zsilinsz
ky ut 102. szam elotti kameraoszlop, Bajcsy-Zsilinszky ut-Po ut
keresztezodese, Gyomai es Endrodi koztemeto, Varoshtiza, Hidfo
utca 46-os kivezeto szakasza az endrodi oldali hidfonel, Blaha
Lujza utca 443-as kozuti kivezeto szakasza, Apponyi ut 4642-es
kozut kivezeto szakasza, Vasarter lakOtelep jtitsz6tere, Dr Cs6kasi
Bela ter. 2017 augl1sztus lO-en a tesztiizem sikeresen befejezodott
es a rendszer keszen all arra, hogy szeptember 1-tal eles iizembe
alljon. Ehhez az iizemeltetesi m6dhoz kesziilt el az adatvedelmi es
adatbiztonsagi szabalyzat, melynek elfogadasar6l dontott a kepvi
selo-testiilet.

Megvitatasra es elfogadasra keriilt, Gyomaendrod Varos On
kormanyzata es intezmenyei altaI keszitett beszamo16k a 2017. ev
elsa felevi gazdalkodas alakulasar6I. A vizsgalt idoszakban megal
lapithat6, hogy ugy az onkormanyzat, mint az intezmenyeinel (Ha
tar Gyoz6 Varosi Konyvtar, Kallai Ferenc Kulturalis Kozpont, Szent
Antal Nephaz, Varosi Egeszsegiigyi Intezmeny, Gyomaendrodi
Csalad -es Gyermekj6leti Kozpont, Tersegi Szocialis Gondozasi
Kozpont) a kiadasok es bevetelek teljesiilese az idoaranyos e16irany
zattal kozel azonosan alakl1ltak, bar bizonyos teriileteken Idsebb el
teresekkeI. A konyvtar eseteben a szalunai szolgaltatasok teljesitese
88,7%. A magas teljesites oka, hogy egyszeri ldadaskent itt jelentke
zett a "Ki kicsoda" dmu konyv 2.348 ezer forint osszegu koltsege.
A Kallai Ferenc Kulturalis kozpont eseteben a Sajt- es TUr6fesztival
kiadasai 1.056 ezer FHal haladta meg a tervezettet, mig a bevetele
inel 64 ezer Ft tobbletbevetel jelentkezett az e16iranyzathoz kepest.
Az iranyit6 szervtol igenybe vett tamogatas osszege 77,16%, mely
nek oka, hogy a turisztikai szolgaltatasvasarlas minimalis osszege
miatt onkormanyzati tamogatast kapott az intezmeny. A Szent An
tal Nephaz dologi ldadasai is nemi elterest mutatnak a tervezetthez
kepest, (75,76%) melynek oka, hogy az elsa negyecievben szervezett
kulturalis programok musor szervezesi dija magasabb osszegu az

"A kis (Salad egyutt maradt"
Mindannyiunk el6tt ismeretes, hogy a kozelmultban a

Vasarteri lakotelep egyik lepcs6hazaban elektromos tUz ke
letkezett, melynek kovetkezteben nehany lakas bels6 tere is
karosodott.

A lakok kozul nem mindenki tudta oner6b61 helyrehozni,
felujftani a lakoteret.

Egy Nagymama, aki gyamkent neveli a 14 eves unokajat
sfrva szamolt be - egy hettel ezel6tt-az 6ket ert tragediarol,
elmondta, hogy a lakas rendbetetele 300 es 400 ezer forintba
kerulne az el6zetes felmeresek alapjan. Az 6 nyugdfja nem
teszi lehet6ve, hogy ezt az osszeget el6teremtse ugy, hogy
id6kozben a gyermekr61 es sajat magarol is gondoskodni
tudjon.

A beszelgetesunk id6pontjaig, ill. a mai napig az fgeretek
ellenere segftseget nem kapott.

Egyesuletunk felvette a kapcsolatot azokkal az emberek
kel, akik aterzik es megertik az azonnali segftsegnyujtas fon
tossagat.

Negy napon belul a lakas lakhatova tetele be is fejez6dott,
a butorok elrendezese is megtortent.

A felujitas teljes koltsege: 122.270,-Ft.
Mindenekel6tt koszonettel tartozo~ a Bekes Megyei bn

kormanyzat elnokenek: Zalai Mihaly Urnak, aki szabadsaga
ideje alatt is azonnal felajanlotta a segitseget, melynek osz
szege: 50.000,-Ft.

Koszonom tovabba Varfi Andras Urnak az onzetlen tamo
gatasat, ugy is, mint a Megyegy(lIes alelnoke, ugyis, mint ma
ganember.

Elismeres illeti azokat, akik tovabbi anyagi tamogatas
nyujtottak:

Balog Peter
Betko Jozsef
Hangya Lajosne
Kissne Balint Eva
Mozgaskorlatozottak Egyesulete Gyomaendr6d
Papp Istvan
Tfmar Attila
valamint a nevtelen adakozok.

Nem utolsosorban tisztelet azoknak a fiatalembereknek,
akik a munkalatokat rovid id6 alatt, tisztesseggel elvegeztek.

Sokan, sokszor panaszkodnak arrol, hogy az emberek
nem tor6dnek masok elesettsegevel, gondjaval, csak sajat
celjaik a fontosak.

Ennek most az ellenkez6je bizonyosodott be: a kis csalad
egyutt maradt.

Vaszk6Sdndorne
Elet Mdsokert EgyesUlet

elnoke

idoaranyos e16iranyzatnal, valamint a gazenergia szolgaItatas dija is
jelentos tulteljesitest mutat. (77%) A Barka Latogat6kozpont szezo
nalis jellege miatt a ldadasa es bevetele is minimalis osszegu.

Bv vegeig meg azonban nehany tenyezo befolyasolhatja a kolt
segvetest: PI.: a masodik felev ad6bevetelenek teljesiilese, a folya
matban leva TOP-os es egyeb onkormanyzati palyazatok, beter
vezett beruhazasok, felujitasok megva16sl1lasa, intezmenyeink
finanszirozasanak alakulasa, a be nem tervezett tobblet kotelezett
segvallalas alakl1lasa, e16re nem tervezheto varatlan esemenyek, il
letve nem utols6 sorban gazdasagi tarsasagaink gazdalkodasanak
alakulasa. Mindezek miatt megallapithat6, hogy mind az intezme
nyek, mind az onkormanyzat reszerol fegyelmezett gazdalkodas
sZiikseges annak erdekeben, hogy sem likviditasi, sem finansziro
zasi problemak ne jelentkezzenek.

Leh6czkine Timar Iren
alpolgarmester
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WolfAnna kival6 tanul6 jutalmazasa

KivaI6 tanul6k jutalmazasa

prezentaci6kat kovet6en Oltyan Sandor
rend6r ezredes, kapitanysagvezet6, vala
mint Juhosne dr. Plesk6 Agnes jarasi ve
zet6 ugyesz mondtak el szakmai tapaszta
lataikat a jelenlev6knek.

A jarasban mukod6 koznevelesi in
tezmenyekben kimagas16 tanulmanyi es
sport eredmenyeket elert diakokat iden
masodik alkalommal reszesitette elisme
resben dr. Pacsika Gyorgy, a Gyomaend
r6di Jarasi Hivatal vezet6je.

A hivatalvezet6 koszont6 gondolatai
ban a jarasi hivatal es a koznevelesi intez
menyek kozotti j6 kapcsolat kiepitesenek
tamogatasat, valamint a felnovekv6 ifjusag
magas szinvonahi oktatasanak es a tanu16i
sikerek elismeresenek fontossagat hang
sulyozta ki.

Csaki Agnes tanu16 reszere 2017. ma
jus 12-en a R6zsahegyi Napok, Deli Bog
larka reszere pedig 2017. junius 12-en, a
Kis Balint Napok kereten beliil adta at az
oklevelet es az elismerest a hivatalvezet6.

Az elismeresek atadasara a jaras tobbi
koznevelesi intezmenyeben - Wolf Anna
tanu16 reszere a Szent Gellert Katolikus
Altalanos Iskolaban, Szeleczki Lilla re
szere pedig a Vanyai Ambrus Altalanos
Iskola es Miiveszeti Iskolaban - az evzar6
unnepsegen keriilt SOl'.

Tel
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Protokoll szerinti iigymenet
ajarasban

tul a jaras minel szinesebb kozeletet hiva
tottak segiteni. A hivatalvezet6 emlekez
tetett arra, hogy kiemelten fontos kerdes
a hivatal szamara a tanu16 ifjusag meg
sz6litasa, emiatt tobb, a fiatalokat erint6
rendezvenyre is SOl' keriilt. A hivatalveze
t6 peldaul a Jarasi Nyilt Napot "ismertette,
mely alkalommal a vegz6s kozepiskolasok
tekinthetnek be a hivatali eletbe. Tavasz
szal nagyszabasu GINOP 521-es szakmai
konferencia keriilt megrendezesre, ahol
kozel 200 f6 kozepiskolas diak kaphatott
hasznos informaci6kat az elhelyezkedesi
lehet6segekr61. A hivatal kollegai fogyasz
t6vedelmi ismeretterjeszt6 programmal
az altalanos iskolaban tanu16kat igyekez
nek mar kell6 id6ben tudatos fogyaszt6va
nevelni.

A sajt6beszelgetes kereteben a reszt
vev6k egyetertettek abban, hogy a part
nerseg szellemeben tovabbra is folytatni
kell a kialakult j6 gyakorlatokat, az egesz
jaras fej16dese es gyarapodasa erdekeben.

A Bekes Megyei Gyermekvedelmi
Partnersegi Protokoll szakmai anyaga
a Gyomaendrodi Jarasi Hivatal diszter
meben 2017. junius 27-en jelzorendszeri
ertekezlet keretein beliil keriilt ismerte
tesre.

Az ertekezletet dr. Pacsika Gyorgy
hivatalvezet6 nyitotta meg es koszon
totte az el6ad6kat, valamint a megjelent
jelz6rendszeri tagokat. Kiemelte, hogy a
Bekes Megyei Partnersegi Protokoll szak
mai anyaganak letrehozasaval az eddigi
egyuttmukodes meger6sitese tortenhetett
meg.

Dr. Krizsan Anett, a Hat6sagi es
Gyamugyi Osztaly vezet6je ismertette a
Protokollban foglaltakat. E16adasa soran
kiemelte, hogy a szakmai anyag celja az
egyiittmukodesi partnerseg szabalyai
nak lefektetese, valamint a jelz6rendszeri
tagok munkajanak bemutatasa. Megko
szonte minden jelz6rendszeri tag eddi
gi aldozatos munkajat. Sandor Andrea
cimzetes rend6r 6rnagy a Protokollt a
rend6rseg szemszogebOl mutatta be. E16
adasa saran kihangsulyozta, hogy kisko
ru veszelyeztetese eseten a rend6rseg is
jelz6rendszer tagnak min6sul. A szakmai

.eflJJei KOrm3ftJj ivalal
elldrid.i ..la-nisi Hivaf-al h.WLle.uettlie ·

n: 66/581-3mformad6k: www.bekesi.arasok.hu

Dr. Krizsan Anett

Ji'Y

OJ igazgat6
a Kormanyhivatalnal

Beszelgetes a sajt6 kepvisel6ivel
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A Bekes Megyei Kormanyhivatal igaz
gat6ja szemelyeben valtozas tortent. Dr.
Takacs Arpad, a Bekes Megyei Kormany
hivatalt vezet6 kormanymegbfzott 2017.
augusztus 9-i hatallyal a kormanyhivatal
igazgat6java dr. Krizsan Anettet jelolte
ki. Az igazgat6 asszony korabban a Bekes
Megyei Kormanyhivatal Gyomaendr6
di Jarasi Hivatala Hat6sagi es GyamUgyi
Osztalyat, azt megel6z6en a Gyomaend
r6di Jarasi Hivatal Gyamhivatalat vezette.

A Gyomaendrodi Janisi Hivatal ju
lius 19-en kotetlen sajt6beszelgetesre
invitalta a jarasban miikodo media kep
viseloit.

Dr. Pacsika Gyorgy janisi hivatalve
zet6 atfog6 tajekoztatast adott az els6 fel
ev hivatali mukodesenek legfontosabb
esemenyeir61. Kiemelte, hogy a kormany
hivatali vezetes alatt tenylegesen erzekel
het6 a jarasok meger6sitesenek szandel(a,
es a mindennapi ugyintezesek soran az
egyseges jogertelmezes es jogalkalmazas
va16sult meg. Az esemenyen emlitesre ke
rultek az els6 felev azon rendezvenyei es
programjai is, amelyek a hat6sagi munkan
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6rz6k, 6seink katonai ruhazatcit, fegyverzetet, harcmodorcit egy
plusz helyszfnen orankent (10.00, 15.00, 16.00, 17.00 orai kez
dettel) bemutato formajaban ismertetik meg a kazanseggel. A
katonai hagyomany6rz6 csoportok mellett helyet kapnak a ha
tarvadaszok, a honvedseg es a MATASZ is.

Az els6 Megyenaphoz kepest ujdonsaggal is szolgalunk, a ta
valyi ev sikeren felbuzdulva iden tabb mesterseg-bemutatoval
varjuk a kazanseget: b6rmuves, fazekas, hfmz6 mutatja be mes
tersege rejtelmeit, valamint lesz mezeskalacssutes es dfszftes is.
Szinten ujdonsag iden, hogy a nap folyaman negy alkalommal
megyei kezmuves termekeket sorsolunk ki tombolan azok ka
zatt, akik kollegainknal regisztralnak.

Az esemeny f6vednake ebben az evben Fazekas Sandor fald
muvelesugyi miniszter.

A rendezvenyt tamogatta a Faldmuvelesugyi Miniszterium,
az Emberi Er6forrasok Miniszteriuma, a Nemzeti Muvel6desi In
tezet, a Bekes Megyei Nepmuveszeti Egyesulet, Bekescsaba Me
gyei Jogu Varos, a Bora Kft., a Nemzeti Agrargazdasagi Kamara,
a Bekescsabai Mediacentrum, a Bekes Megyei Hfrlap, a Csaba
Radio, a Mega Radio es a Radio 1.

VAitOSUtiK

hirad6Megyei

MEGYENAP

"HAGYOMANY, ERTEK, KOZOSSEG"

2017. szeptember

A Bekes Megyei bnkormanyzat a tavalyi ev sikerere alapoz
va iden is megszervezi a Megyenapot, ebben az evben 2017.
szeptember 2-an a bekescsabai f6teren. A rendezveny celja,
hogy rairanyftsa a figyelmet Bekes megye ertekeire, er6sftse az
itt el6kben az asszetartozas erzeset es egy ertekes nappal ar
vendeztesse meg a kilatogatokat. Az esemeny kazeppontjaban
az itt el6 nemzetisegek kulturaja, a megyei es telepLilesi ertekek,
a hagyomanyainkat 6rz6 kezmuvesek es elelmiszertermel6k all
nak.

A program reggel nyolctol este nyolcig tart. Fel kilenckor ze
nes felvonulas indul kikialtoval, a Totkomlosi Fuvoszenekarral,
hagyomany6rz6kkel, oriasbabbal es babszfnhazi bohocokkal
a Csaba Centert61 a f6terig. A megyenap hivatalos megnyitoja
fel tfzkor lesz a megyeszekhelyi Szent Istvan teren, majd a szfn
padon egesz nap egymast kavetik a fellep6k. Delel6tt a nem
zetisegek mutatkoznak be, delutan felkert megyei szerepl6k: a
Cervinus Tecitrum, a Taban Neptancegyuttes, a Bekescsabai Jo
kai Szfnhaz es a Balassi Tancegyuttes. A gyerekek szorakoztata
sarol a Bekescsabai Napsugar Babszfnhaz gondoskodik, delutan
Beliczai Balazs a feln6tteket veszi celba.

A Bekes Megyei Ertektarban szerepl6 teteleket kulan faha
zakban mutatjuk be, valamint oklevellel kaszanjuk meg azt il
letekeseknek azt, hogy az ertektarba javasolt felterjesztesekkel
kazremukadtek a telepulesi illetve megyei ertektar b6vftesehez.
Ebben az evben az el6z6 evi Megyenap ota a Bekes Megyei Er
tektarba bekerult at uj ertek felterjeszt6je illetve tulajdonosa
vehet cit dfszoklevelet. A csabai es gyulai kolbasz mellett a Ka
ras-Maros Nemzeti Park, a magyar biliard, a 8 tojasos szaraztesz- '
tak, a Karas Valgyi Sokadalom, a bekesi szilvalekvaros papucs, a
TessedikTancegyuttes, a Hudak kezi szav6muhely is lcithato majd
a Megyenapon, csak nehanyat emelve ki az ertekek karul. A cel
az, hogy minel tabb erteket ismerhessenek meg az erdekl6d6,k
interaktfv modon, a Noniusz lofajta rendhagyo modon mutat
kozik be: setakocsikazasra invitaljak a szervez6k a vendegeket.
A vallalkozo kedvuek hintoba ulhetnek, amelyeket mez6hegyesi
noniusz lovak huznak, fgy kocsikazhatnak Bekescsaba belva
rosaban. A nap folyaman a Bekes Megyei Ertektarban szerepl6
Gyulai Kutyas Agility Szabadid6sport Klub is tart bemutatot.

Napkazben a nemzetisegek hagyomanyos eteleket keszfte
nek es kostoltatnak az erdekl6d6kkel, hagyomanyaikat, erteke
iket, kulturalis, gasztronomiai kincseiket fahazakban mutatjak
meg.

Megszervezzuk Bekes megye legnagyobb kezmuves vasarcit
es termel6i piaccit, ahol 60 megyei illetekessegu kezmuves es
termel6 portekaja lcithato, legyen az a gasztronomia, a muve
szet, a kultura teruleter61 valo.

A gyerekprogramokra kulan hangsulyt helyezunk, egy jcit
szoscitrat allftunk fel, ahol kezmuveskedhetnek, kreatfv jcitszo
teren tehetik probara ugyesseguket, tudasukat. A nap folyaman
agyagozas, nemezeles, rongybaba keszftes, fafaragas, gyangy
fUzes es sakk varja 6ket, es egy meglepetest is tartogatunk sza
mukra.

A programok soraban helyet kapnak a katonai hagyomany-
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KINDELMANN Gyozo: A "SZERETETLA.NG" JEZUSHOZ VEZET BENNUNKET

Kindelmann Gyozot, a Szeretetlang moz
galom nemzetkozi koordinatorat kerdezttik
a "szeretetlang" lelkisegrol es a Szeretetlang
mozgalomr61.

A Szeretetlimg magyar eredetCt katoli
kus lelkisegi vilagmozgalom, amely- az egyhaz
tanftasat vallva igyekszik megval6sftani az
ugynevezett Szeretetlang Lelb- Napl6ban rog
zitett tanftasokat. A Szeretetlang Lelki Nap
16 Kindelmann Karolyne Szant6 Erzsebet 1961
es 1983 kozott Jezust6l'es Szuz Mariat61 kapott
magankinyilatkozasait tartalmazza. Ennek 'te
ol6giailag kivizsgalt, kritikai kiadasa 20lO-ben
jelent meg a Szent Istvan Tarsulatnal, Erda Pe
ter biboros ajanlasaval. (A kotetral20lO. okt6
ber 20-i szamunkban recenzi6t 'kozoltunk -,a
szerk.) A Szeretetlang Mozgalom 2014 aszen,
Kolumbiaban megrendezett vilagkongresz
szusan a kiildottek a mindenki altai csak Er
zsebet asszonynak nevezett alapft6 unokajat,
Kindelmann Gyazat valasztoftak meg nemzet
kozi koordinatornak.

van. Raadasul ahhoz, hogy valaki tagja lehes
sen a tarsulasnak, altalaban nem sZiikseges hi
vatalosan elkotelezadnie. Elegenda, ha valaki
elfogadja sziveben az alapszabalyunkban lefek
tetett ajanlasokat. Ez a r6zsafi.izer jmadsag, az
evangelium megeJese, annak hirdetese, es a lel
kisegunkszerinti engeszteles, ima es bojt. Ezek
val6jaban az egyhaz altai is ajanlott eszkozok
a megszenteladesre. A kerdesere valaszolva:
vilagszerte 5-7 milli6ra teheta a "szeretetlang"
lelkiseget elfogad6k szama. Magyarorszagon

. 1}0 imacsoportunk van, a nyilvantartott tagok
szama nehany ezer fa, de ennel sokkal tobben
ismerik magat a "szeretetlang"-ot. Ez abb61
is nyilvanval6, hogy a Lelki Napl6b61 mar az
1980-as evekben tObb tlzezer peldany jutott el
hazankba - ald<or meg kiilfoldral.

- A hivatalos egyhaz hogyan viszonyul a
mozgalomhoz?

~ Szinte mindeniitt a vilagon, ahol moz
galmunk megjelent, megkapta a hivatalos egy
hazi elismerest. Magyarorszagon Erda Peter
biboros 2009. junius 6-an, nagymamam szii
letesnapjan a 19spesti Tezus SziveTemplomban

- Mikor jott Jetre a Szeretetlang mozga- hirdette ki a "Maria Szeplatelen Szivenek Sze-
10m? retetlangja Mozgalom" j6vahagyasat, melyhez

- Kezdetben a "szeretetlang" mint" lelki- az6ta csatlakoztak a veszpremi es a kalocsa
seg terjedt eli a hetvenes evekben elaszor Ma- kecskemeti fOegyhazmegye fapasztorai is. A
gyarorszagon, kesabb minden kontinensen. A Szent Istvan Tarsulatnal megjelent, teol6giai
kona jellemza, hogy a Lelki Napl6 elsakent lag megvizsgalt es j6vahagyott Lelki Napl6hoz
nemettil jelenhetett meg, aztan az evek soran is Erda Peter biboros Irt Elasz6t, hangslilyoz
szazezres peJdanyban fogyott el. Ez alapjan ko- va, hogy a mozgalom, "amely a vilagon szamos
zel hllSZ nyelven kesziiltek forditasok. Hatal- egyhazmegyeben ptispoki elismeressel miiko
mas lendtiletet adott a lelkiseg elterjedesenek a dik, es keletkezesenek helyen, itt, Magyaror
spanyol forditas, melyet az ald<or Ecuadorban szagon is elevenen eJ, hitelesen katolikus lelki
elO magyar jezsuita, R6na Gabor atya keszitett. s.eget es Maria-tiszteletet hordoz".
Ennek koszonhetan a lelkiseg egesz Latin-
Amerikaban elterJedt, s emifltt kezdemenyezte - Milyen feladatok harulnak Onre a Sze
,Bernardino Echeverl-ia Ruiz .ecuadori biboros retetlang mozgalom nemzetkozi koordinato
a Szeretetlang mozga10m letn:'hozasat 1995- rakent?
ben. " - ...:' Szinte' minden magankinyilatkoztatas

- Melyek a Szeretetlang mozgalom fObb kortil teremnek vadhajtasok, ezert egyik leg-
jellemzai? fObb feladatomnak tartom, hogy ezeket lenye-

- HarOnl fO Jellemzaje van' a"larsufasnak: segessem. AlapvetOen fontos ugyanis, hogy
marias, eucharisztikus es ka'rizmatikusJ Marias hiisegesek legytink az egyhaz tanitasahoz, es
azert, mert a "szeretetlang" a Sziizanyat61 ka- engedelmesek a hierarchia irant. Meg akkor
pott kegyelmi era az-eJeti.ink megszentelade- is, ha ez ut6bbi egyesek szamara olykor ne
sere; eucharisztikus, mert keresei altai Maria. heznek tiinil<. Mozgalmunk az egyhazban szti
az Oltariszentsegben jelen leva Tezushoz vezet letett, es az egyhazban kivan elni es fejlOdni.
benniinket, mil<ozben biinbanatra, bojtre es Nemzetkozi koordinatorkent kovetkezetesen
engesztelesre hivja gyermekeit. Xarizmatikus 'kepviselem ezt az allaspontot. A masik lenye
pedig azert, mert a "szeretetlang"-ot ofyan ges feladat, .hogy megismertessi.ik a "szeretet
lelkesedessel, dinamizmussal terjesztik vilag- lang"-ot azokban az orszagokban is, ahol meg
szerte, mint at:nilyen tiiz~s:hittel, ,hey~ilettel nem.hallottak r6la. Ugyanilyen fontos, hogy
hirdl1ttek Tezus oromhiret az elsQ keresztenyek. megsz~bjLik a lelkisegi iranyokat, melyek men
A m9zgalom kovet61nek legfObb to'rekvese a ten haladnimk kell; a kozeljovoben peldaul a
Tezus KrisztLissai val6 bens6seges, egyestiles misszi6ni fogjuk helyezni a hangslllyt.
es az eletszentseg elerese, valamint at 'ujta-' . r 'Magyai'orszagon szinte ismeretlen az a ka
eviurgelizalas, a -lelkek' megmentese, 'sajat· eS " dzrhatikus lelkesedes, amely Afrikaban, Latin
felebarataink bi\neinek j6vatetele az engeszte- .Amerlkaban,~agy eppen a Fi.ilop-szigeteken
les altai. : . mindennapi tapasztalat. A Szeretetlang moz-

ga!om .,rendezvenyei ott hatalmas tarsadalmi
- Hany tagja van' 'a' m~zgalomnak v'ilag'- .rilegmOzQulasok is egyben. Ha peldaul Brazi-

szerte es Magyarorszagon? . , . Moan egy eletvedo felvonulast szerveziink, az
-; Nagyon nehez ezt ·felmerni. A "sz'ere- sok-s'ok ezer embert vonz, de misszi6s rendez

tetlang" lelkiseg Ligyanis sokkal tobb helyen venyeinken is tObb tizezres stadionok telnek
ismert, mint ahany helyen a mozgalom jelen meg. Itthon meg a legdinamil<usabb mozgal-

mak eseteben is nagy boldogsag, ha 6-7 ezer
ember osszegyiilik ilyenkor. A Szeretetlang
mozgalom mindeniitt egyertelmiien kiall a ka
tolikus egyhaz tanitasa mellett. Kiemelkedoen
fontos szamunkra a karitativ tevekenyseg is.
A polgarhaboruval slijtott Kong6ban peJdaul
arvahazat tart fent az ottani kozosseg, egy kar
melita szerzetesno vezetesevel.

Amikor a lelldsegi.ink terjeszteserol be
szeJi.ink, mindig az evangelizaci6t ertjiik alat
tao A Lelld Napl6ban ugyanis a Szi\zanya igy
definialja a "szeretetlang"-ot: "Szivem Szere
tetlangja maga Tezus Krisztus:' Tehat, amikor
a "szeretetlang"-ot hirdetjiik, egyllttal Tezus
hoz, sot, egyenesen az Oltariszentseghez hiv
juk Maria segltsegevel az embereket. II. Tanos
Pal papa mondta egyszer: "Azok az egyhazi
mozgalmak, amelyeknek nem az Eucharisztia
a kozpontja, inkabb csak politikai partokhoz
hasonlitanak:' Nos, szamunkra az Euchariszti
aban jelen levo Krisztus a kozpont - Tezus, aki
kepes meglljitani minden eJetet, kepes begy6
gyitani minden sebet.

- Az On edesanyja koran meghalt, edes
apja sulyosan megbetegedett, ezert Ont es ket
testveret Erzsebet asszony nevelte fel. Milyen
emlekeket oriz a nagymamajar61?

- Lehetetlen erre nehany mondatban vala
szolni. Valahanyszor kinyitom a Szeretetlang
Lelki Napl6t a gyerekkoromra utal6 bejegy
zesneJ, mindannyiszor elerzekenyiilok a ko
vetkezo sorokat olvasva: "Harom kisfill volt:
egy-, ketto- es haromevesek, kis csecsemok.
Edesanyjuk hirtelen halt meg, a Ids arvakat
senld nem fogadta el. En ald<or fejeztem be hat
gyermekem felneveleset ozvegyen. Nagyon el
faradtam, pihenni szerettem volna, de ezt nem
tettem meg. Djra e16lrol kezdtem a nevelest
harom kisgyermeld<el. Kettot vittem a bol
csodebe, egyet az 6vodaba. Ebben az idoben
az Dr Tezus aUand6an betablazta lelkemet az
o rendkivtili isteni kozleseivel, es igy folyta
t6dott az en nehez eletem, a fiam nagy bana
taval egytitt. A harom kis arvat tizenhat even
kereszttil neveltem. Ez alatt a tizenhat ev alatt a
fiam is sulyos beteg lett, nyolc evig Ie volt sza
zalekolva. fgy egyre nehezebb lett az eJetem, a
harom eleven fili, a sulyos beteg apa es az Dr
Tezus es a Sziizanya aUand6 kereseinek es koz
leseiknek is teljes szivembol es erombol eleget
tettem, ahogy Ok iranyitottak, vallalva minden
megalaztatast, glll1yt es megvetest:'

Gyermek- es fiatalkorom eveiben szam
talanszor megtapasztaltam, hogy amit az Dr
Tezus es a Sziizanya kert a nagymamamt61, azt
o "apr6penzre valtotta" a mindennapok so
ran. Elete tele volt aldozattal es lemondassal.
Az ut6bbi ki.ilonosen nehez lehetett szamara,
mert - sajat bevallasa szerint is - ellentmon
dast nem tiiro, az akaratat tilzon-vizen keresz
ti.ilvivo alaptermeszete volt. Foldi halala 6ta
alland6an erzem a jelenletet, azt, hogy Isten
orszagaban folyamatosan kozbenjar ertlink
Krisztusnal.

Bodnar DaniellMagyar Kurir
(jolytajuk)



A konyvnyomtatas es a reformaci6

"Azki zsid6ul es gorogOl, es vfgre diakul
Sz61 vala rfgen, sz61 neked az itt magyarul:
Minden nfpnek az 0 nyelvfn..."

7

hire kEvangelikus

A reform,ki6 500 ewel ezelott kezdodott, 2017-ben jubile
umi evet frunk. Nemetorszagb61 indult ki Luther Marton tanai
nyoman. Az evangelikusok Luther kovetoinek mondjak magu
kat.

A konyvnyomtatas nagy szerepet jatszott a tanok gyors ter
jeszteseb-en eloszor Nemetorszagban, majd azt kovetoen Eur6
paban. A reformaci6 nem lett volna a konyvnyomtatas nelkul az,
amive valt. A konyvnyomtatas es a reformaci6 tehat segftette
egymast. Luther Marton es kovetoi azonnal felismertek a konyv
nyomtatas jelentoseget, es azt a reformaci6 ugyeben azonnal fel
is hasznaltak. Es ami nagyon fontos: a nep anyanyelven tettek ezt
- hiszen fgy valik sokak szamara erthetove, befogadhat6va Isten
uzenete -, ugyanakkor ezzel a tenykedesevel Luther megterem
tette a nemet irodalmi nyelvet is.

Luther 1517. okt6ber 31-i fellepese utan ket ewel mar ot ko
veto egyhazi nyomdaszat mukodik Wittenbergben. 1522-ben je
lent meg Luther Ujtestamentum-fordftasa, 1524-ben a Zsoltarok
konyvee, 1534-ben pedig az Otestamentume. Mfg Luther felle
pese elott, 1513-ban egesz Nemetorszag teruleten osszesen ki
lencven konyvet nyomtattak, addig 1518-t611523-ig, ot ev alatt
egyedul a kis Wittenbergben hatszaz kiadvany latott napvilagot.
S a kinyomtatott muvek szama evrol evre nott. 1513-mal szem
ben 1522-ben a nemet nyomdaszvarosokban egyetlen ev alatt
677 kiadvany jelent meg, het es felszer annyi, mint kilenc ewel
korabban. Tehat fgy hatott egymasra a reformaci6 es a konyv
nyomtatas.

A kiadvanyok szamanal meg meglepobb a peldanyszam. Lu
thernek A nemet nemzet keresztyen nemessegehez cfmu ropirata
1520-ban negyezer peldanyban - az addig ismert legnagyobb
peldanyszamban - jelent meg,s harom h6nap alatt elfogyott.
Teljes bibliafordftasa pedig 1555-ig szazhuszezer peldanyban (I)
kelt el. Ezt a negyszazotven ewel ezelotti rekordot ma sem kony
nyu - sot ma nem konnyu - elerni.

Luther nemcsak azt ismerte fel, hogy az egyhaz szempontja
b61 a konyvnyomtatasnak milyen 6riasi jelent6sege van, hanem
azt is, hogy a nyomtatott kiadvanyokat nepkonyvekke kell ten
ni, es minel tobb emberhez el kell juttatni oketo Mint szerzo es
nyomdai megrendelo nagyvonaluan fejlesztette tovabb az olcs6
konyvrol val6 elgondolast.

A magyar nyelvu konyvnyomtatas beindulasa Magyarorsza
gon is egyre gyorsabban es egyre tobb emberhez juttatta el 15
ten uzenetet. Magyar diakok, akik nemet egyetemeken tanultak,
nemcsak Luther tanait hoztak haza magukkal, majd hirdettek,
hanem elhoztak annak a technikai vfvmanynak az ismeretet is,
amely emberi talalmanykent Isten ugyenek a szolgalataba alit: a
konyvnyomtatast. A 16. szazadban a magyar reformatorok nem
csak sz6val hirdettek Isten igejet, az evangeiiumot, hanem tob
ben kozuluk nyomdat is alapftottak - fgy peldaul Devai Bfr6 Ma
tyas, Batizi Andras, Sylvester Janos, Heltai Gaspar, Honterus Janos,
Bornemisza Peter. Tevekenyseguk a magyarorszagi reformaci6 es
a konyvnyomtatas osszefon6dasat bizonyitja. Es ami a lenyeg: a
nyomtatott beta magyar nyelven jelent meg es jutott el minden
kihez. Sylvester Janos Ujtestamentum-fordftasanak ajanlasaban
errol fgy fr:

VAROSUtil(

SEGITSUNK!
Gyomaendrodon, a Vasarteri lak6telep Pasztor Janos uti 31/A

lepcsohazaban 2017. jUlius 12. hajnaIan tuz iitott ki, amely 11
lakasban 6riasi karokat okozott. Mi, gyomaendrodi kereszteny
demokratak, miutan a helyszint megtekintettiik, llgy gondoltuk,
hogy gylijtest kezdemenyeziink a karosultak javara. Megkere
sesiinkre Czank Gabor atya, az Endrodi Szent Imre Katolikus
Templom plebanosa is felajanlotta segitseget, es az augusztus
20-ai iinnepi szentmisere gylijtest hirdetett, es a perselypenzt a
karosultak szamara felajanlotta. Kerjiik, hogy egyiitterzesiiket
ki-ki anyagi lehetosegei fiiggvenyeben a Templarius Alapitvany

nevere, kiilon
erre a ceIra nyi
tott alszamIara
torteno befize
tessel fejezheti
ki. Szamlaszam
a kovetkezo:
5 320 0 0 1 5 
11103303. A
kozlemeny 1'0

vatban kerjiik
beimi: A tuz
eset karosultja
inak megsegi
tesere. A segites
home banking
(intemetbank)
szolgaltatassal
is teljesitheto.
Aram neIkiil eI
nek mar ket h6
napja a lak61<.
Fogjunk hat
ossze, nyissuk
meg sziviinket,
barmennyivel
tudjuk, enyhit
siik a lak6k ka
rat.

Segito j6
szandekukat
elore is koszon
jiik a karosultak
neveben.

2017. szeptember

KOSZONET

Koszonetet mondunk mindazoknak, akik egyiitt iinnepeltek
veliink 25. hazassagi evfordul6nkat.

Istennek halat adva: az Ungvolgyi csalad

Milyen csodalatos, hogy Isten embereket valaszt ki ebben a
fOldi vilagban es elokeszfti a kort is arra, hogy az igazsag minden
emberhez eljusson. Barcsak mindannyian meglatnank annak a
jelentoseget, hogy a Biblia anyanyelven torteno olvasasa milyen
nagy kincseket rejt szamunkra.

Dr. Juhasz Geza nyoman frta Fulop M6nika lelkesz
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CIVIL SAROK
1997-2017 JUBILEUMI EV - "LELEKKEL EUROP.AERT"

TEMPLARIUS ALAPITVANY

Hegedus Bence

Koszonom a beszelgetest.

Milyen programokat terveznek a 20.
evfordul6n?

Folytani szeretnenk az eddigi munkan
kat. Szeptember 30-an, szombaton egy ha
laad6 szentmisen vesziink reszt, ahol meg
koszonjiik Istennek az eddigi munkankat.

Ujb6l reszt vehetiink az "v. Kulturalis
Kozfoglalkoztatasi Program" - ban, mely
nek kereteben ket fo foglalkoztatasat tud
tuk elerni a Nemzeti Muvelodesi Intezet
j6voItab61. fgy a Templarius Alapitvanyon
keresztiil a kulturalis tevekenysegiinket is
tovabb erosithetji.ik. Fontos rnegemliteni,
hogy Gyomaendrod Varos Onkormany
zata kozmuvelOdesi megallapodast kotott
veliink.

Szeretnenk Tapolcan, Budapesten es
Gyomaendrodon egy-egy Alapitvanyi iro
dat nyitni. Tovabba Pilisszant6n az Ala
pitvany neven van egy kozel 1 Ha teriiletu
fold, ahol egy Zarandokhazat szeretnenk
felepiteni.

Sok munka van mogottiink. Bizunk
benne, hogy a 2S. evet melt6keppen meg
i.innepelhetjiik. Addig is kerem, hogy
segitseI< munkankat, amirol bovebben
tajekoz6dhatnak a www.templarius.hu
weboldalon keresztiil.

Milyen tarsadalmi sziiksegletet kivan
kielegiteni a civilszervezet? Miben mer
hetO ennek tarsadalmi hatasa?

tart6 erejere. A Csalad kereszteny erkolcsi
szemmel I. II. (Csalad Konferencia) konfe
renciankon pedig (amit 201S-ben rendez
tiink nagy sikerrel Budapesten es Pecsett)
orszagos elismertseget es nepszeruseget
szerezhettiink a Templarius Alapitvanynak.
Kassan 2016. julius 21-24. kozott szervez
tiik meg a "Kozos iigyiink az Irgalmassag
eve jegyeben" nemzetkozi konferenciankat.

Az Alapitvany hianyp6tl6 tarsadalmi
sziiksegletet kivan kielegiteni, amivel a
magyarsag megmaradasert naponta ele
get tud tenni. Ezek rT.....,..T""'if'"~ii"i:;;-:--~;m!Jrn~r71.----;;,----,TTT
olyan feladatok, amit
eddig is folyamato
san vegeztiink, es
ezutan is szeretnenk
folytatni. Tarsadalmi
sziikseglet az, hogy
egyre kisebb legyen
a leszakad6 retegek
es csaladok szama
Magyarorszagon.
A leirtakat szamos
programma!, tabo
roztatassal es konfe
renciakkal segitjiik.
Az elvegzett mun
kar6l folyamatosan
beszamolunk hon
lapunkon es az or
szagos irott sajt6ban
es mediumokban
egyarant. Errol ke
szitiink vide6 felvete
leket is, es levetitjiik,
es j6 peldakent ezt
megmutatjuk a helyi
es orszago~ kozos
segnek is. Igy szeIes
tarsadalmi korben
ertesiilnek a szerte
agaz6 munkankr6l
az emberek. Ezt tob
bek kozott a Kassai
Nemzetkozi Konfe
renciankon is meg
tettiik.

Megkerem UngvOlgyi Janost, az Ala
pitvany kurat6riumi elnoket, hogy mu
tassa be eddigi tevekenysegiiket es eddig
elert eredmenyeiket.

A Templarius Alapitvany a Templomos
Lovagrend civilszervezete. Iden iinnepli
megalakuIasanak 20. evfordul6jat.

Fo ceIunk es feladatunk, hogy a raszo
rul6kat segitsiik erkolcsi es anyagi ertelem
ben egyarant. Ennek erdekeben rendszeres
jelleggel taborokat, konferenciakat es egyeb
szabadidos ifjllsagi rendezvenyeket szerve
ziink.

1997. szeptember 30-t61 (alapftasunk
6ta) bekapcsol6dtunk a Kanadai Rak6czi
Alapitvany Magyarsagismereti Mozg6tabor
programjaba, mely mara Eur6pai Uni6s
hiru program lett. A Karoly-dijjal kitiin
tetett program immar huszonketto eves
multra tekint vissza. A tabor Magyarorsza
gi programjait, es minden egyeb szervezo
munkajat a TempIarius Alapitvany kozelSO
£Os onkentese vegzi evroI-evre. Az ut6bbi
hat evben a gyiilekezo es taIalkoz6 nyit6
napja Gyomaendrodon volt, ami alapitva
nyunk szekhelye is egyben. Az utols6 ha
rom evben pedig mar Mezoturon fogadjuk
a taboroz6kat. A Rak6czi Tabor legfonto
sabb eredmenye, hogy minden evben mas
es mas ISO £0 hataron tuli fiatal erkezik ha
zankba. A leg£obb celunk, hogy az ertelmi
segi reteget otthonmaradasra biztassuk.

- Muhiban minden evben megemleke
ziink a Tatarjaras evfordul6jar6l, arr6!, ahol
tortenelmi teny, hogy nyolcvan templomos
lovag halt meg Magyarorszagert es IV. Bela
kiraIyert. A kiraly igy megmenekiilhetett.
Feltetelezeseink szerint visszaterve Cress
szigeterol (a mai Horvatorszag teriileterol)
megcsinaIhatta a II. Honalapitast. Ennek
eredmenye felbecsiilhetetlen a magyarsag
szempontjab61.

- Az adomanyozas es karitativ munka a
Templarius Alapitvanynak sziviigye. 2001
6ta foglalkozunk adomanyozassal. Tobb
szaz csaIadot ajandekoztunk meg kara
csony elott, a nagybojti idoben. 200S-ban
olyan szintre emelkedett a program, hogy
az Eur6pai Bizottsagban kezdemenyeztiik
az "Eur6pai Adomanyozas Napja" beveze
teset. Munkankat nagymerteI<ben segitette
Dr. Surjan Laszl6 volt Uni6s Nepparti Kep
viselo.

- A fiatalok sportolasat is fontosnak
tartjuk. fgy csatlakoztunk a MESE - az
Magyar Ejszakai Sport Egyesiilet program
jahoz. Kozel hat eve, hogy minden heten,
penteken este / ejszaka asztaliteniszre hi
vunk minden fiatalt. Ezzel a drog es buno
zes ellen is sokat tesziink, tehat eredmenye
merheto. Nagyon nepszeru a program, hi
szen hetente kozel 30 £0 diak vesz reszt a
programokon, es a kiilonbozo versenyeken.

- Leleld<el a Videkert Tudomanyos Kon
ferencia ~orozatot szerveztiink Gyomaend
rodon, OpaIyiban es Noszvajon (Bekes
megye, Szabolcs-Szatmar-Bereg megye es
Heves megye). Eloadasainld<al felhivtuk a
figyelmet a videk szerepere es a videk meg-
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Gyomaendrodiek V. vilagtahilkoz6ja Gyomaendrod tortaja

A galamusor fellep6i: Vereb Judit enekmuvesz, Batki Fazekas
Zolt<in operaenekes, Meszaros Tibor szinmuvesz, Kiszely Zoltan
szinesz, Merenyi Nicolette operaenekes, Vozar M. Krisztian zon
goramuvesz, Dinya Milan zongoramuvesz, Papp Lilla, Polanyi Eva,
Cserenyecz Eva, Kallai Ferenc Alapfoku Miiveszeti Iskola tanarai,
Suttyomba zenekar, Korosmenti Tancegyiittes, Rumba Tancsport
SE, Kelemen Erika Tanciskola, Szinfolt Mazsorett Csoport, Gyo
maendr6di Zenebaratok Kamarak6rus, es meg sokan masok.

Az augusztus 20-i nemzeti iinnep delelottjen a jarasi hiva
tal disztermeben Toldi Balazs polgarmester "Fejlesztesek Gyo
maendrodon" cimmel eloadast tartott, mely soran a hallgat6sag
megismerhette az onkormanyzatnak a kovetkez6 2-3 eyre sz6l6
celkituzeseit. Polgarmester ur beszamolt arr6l is, hogy 23, a kozos
segi tereket, a szolgaltatasokat es a mindennapokat kozvetleniil is
erinto fejlesztesekre nylijtottak be palyazatokat. A 2 milliard 881
milli6 forint ertel<:u palyazati forrassal es a hozzaadott onkor
manyzati onerovel megval6sulni tervezett beruhazasi elkepze
lesek nagy kihivast jelentenek majd az onkormanyzat es annak
intezmenyei szamara. A eel egy elhetobb varos megteremtese.
Az esos idojaras ellenere tobben igenybe vettek a varosnezo
DaTTO setavonatozast is.

Delutan a rossz id6jarasra tekintettel a reformatus templomban
keriilt megrendezesre az allamalapitas iinnepe. Az esemenyen Tol
di Balazs polgarmester koszontoje es Dr. Pacsika Gyorgy jarasi hi
vatalvezeto iinnepi beszede hangzott el. Ezt kovetoen a tortenelmi
egyhazak kepviseloi mondtak aldast es szenteltek fel az uj kenyeret.
Vegezetiil Toldi Balazs polgarmester megszegte az uj kenyeret, me
lyet a megjelentek kozosen elfogyasztottak.

Felhlvas

Kepek: ASZ Foto

2017. szeptember 23-an, szombaton de. 10 orakor az
endrodi Szent Imre Katolikus Templomban lesz a 7 iskola
(De(spaskumi, Ugari, Polyakhalmi, 4 oregszoloi - Timar
(saki, Szent Imre) hagyomanyos miseje.

Az V. Fateri Sokadalom kereteben az erdekladak ingyenesen
megk6stolhattak Gyomaendrad 1500 szeletes tortajat, mely az I.
Torta- es Sutemenysuta versenyen elsa helyezest elert Patakine
Sztanyik Rita receptje alapjan keszult.

5500 Gyomaendr6d,
Kossuth u. 31

Nyitva: HetfO-Pentek: 7-17
Szombat: 8-12

Telefon: +36 (30) 2780-405

PAPIR

Szombaton az endr6di Nepligetben tartottak a XIX. Nemzet
kozi Half6zo Versenyt, melyre iden 18 csapat nevezett 27 fele hal
etellel. A verseny delel6tt 11 6rakor Toldi Balazs polgarmester es
Dank6 Bela orszaggyiilesi kepvisel6 koszontojevel kezd6dott meg.
A rendezveny programjat a fellep6k kozott egy erdelyi neptancos
delegaci6 is szinesitette, akik a megnyit6 iinnepsegen kis ajandek
kalleptek meg a hazigazda gyomaendrodi polgarmestert.

Az este a kulturar6l es a sz6rakozasr6l sz6lt. A Hatar Gyoz6
Varosi Konyvtarban Dinyane Banfi Ibolya konyvtarvezeto es Tol
di Balazs polgarmester ismertette meg a latogat6kat az intezmeny
uj epiiletevel, majd egy pohar borral koccintottak a megnyitas al
kalmab6l. A konyvtari programot a Song4You egyiittes koncertje
zarta. Az Endrodi Tajhaz es Helytorteneti Gyiijtemenyben Bella Ja
nos endrodi szarmazasu, Nemetorszagban elo muvesz "Lirai visz
szaemlekezes az ezredfordul6n" cimu verseskotetenek bemutat6ja
ra zajlott. A kotetet Dr. Szonda Istvan mutatta be, melynek egyes
reszleteit Polanyi Eva es Cserenyecz Eva tolmacsolasaban lehetett
hallani. Ezen programok kozben a Vidovszky Bela Varosi Keptarat
es a Kner Nyomdaipari Muzeumot is belepo nelkiillehetett lato
gatni.

Az esemenydus nap faradalmait a Liget Fiirdoben megrende
zett ejszakai fiirdozes soran lehetett kipihenni.

Tisztelettel: Peso Belane ny. t.
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Egy endrodi ballada tortEmeti kerdesei

(A Szosznyak Lajos ballada szOletesenek
k6rOImenyei a t6rteneti forrasok es visszaemle
kezesek Wkreben)

Szosznyak Lajos balladaja

Hallottatok, ezerkilencszaztrzben
Hogy mi tOrtent az endr6di kozsegben?
Szosznyak Lajos ejjel ment a falub61,
Eleje alit hat legeny a malomnal.

$zosznyak Lajos osszetette ket kezet,
Ugy konyorgott hagyjak meg az eletet.
De mivel, hogy dOhos volt am a banda,
A trz ujjat az as6val levagta.

Gombkot6ne kiallott a kapuba,
Onnan kerdi vegbe ment-e a munka.
-Vegbe anyam, megszabadult a lanya,
De minekOnk sote! bOrton az ara.

Szosznyak Lajost feltettek egy tragacsra,
A feje fejszevel be volt vagdosva.
Piros vere a foldet befestette,
Weisz doktornal a lelket kilehelte.

Szelei Izidor egesz ejszaka,
A kocsmaban legenyeit itatta.
Igyunk fiuk, megfizeti valaki,
Szosznyaknak ma ejjel meg kellett halni.

A hat gyilkost kiserik a bOrtonbe,
Szosznyak Lajost viszik a temet6be.
Gyaszlegenyek, oda a szabadsagtok,
Egy par pohar borert oda adtatok.

Kisendr6don megsz61alt a nagyharang,
Huzza aztat tizenharom vadgalamb.
Gyertek lanyok, oltozzOnk feketebe,
KiserjOk ki Lajost a temet6be!

A Kozponti temet6ben van egy sir,
Oda jar egy sz6ke asszony mindig sir.
Kelj fel Lajos, ne epeszd konnyemet!
Nem kelek fel, rnert agyonOtottetek!

(Vaszk6 Iren gyujtese)

Endr6d folkl6r kincse gazdag az archaikus
hagyomanyokban, melynek alapjilt a katolikus
vallas teremtette meg. 1926-ban Bart6k Bela
gyujtott nepdalokat Endr6don. (Fasang 1981.)
Erdelyi Zsuzsanna 1970-ben tobb archaikus
imat gyujtott Vaszk6 Iren tanarn6 segitsegevel.
Beck Zoltan Bekes megyei nepszokasok gyuj
tesekor vett fel ertekes anyagokat es kozolte a
Haromkiralyjaras Endr6don-t. (Beck.1974: 105
112.)

KOlon figyelmet erdemel a kozseg ballada
kincse, rnely az orszagosan elterjedt valtozato
kon kivOI, nehany helyi ihletesu, uj strlusu balla
dat 6rzott meg. Az orszagosan enekelt valtoza
tok kozOI a Jaj de szeles, jaj de hosszu az-az ut
(Papaine balladaja), a Szegvari Katica, Szeg
vari Mariska, a Szendre bar6 lanya, az Angeli
Borbala, Mi baja, mi baja, Farkas Julcsa a leg
ismertebbek. A helyi ihletesu balladak a Timar
Brigitta balladaja, Zsombok Boske balladaja, a
Harom betyar balladaja, a Bir6 Margit, a Jaj Is
tenem milyen dolgok tortentek es a Szosznyak
Lajos balladaja.

"A kOlonfele helyi balladak es hist6rias rem
tOrtenetek pedig lathat6 hataskeltesre, natura
lista reszletezesre torekednek. E remhist6riak
legkevesbe a gyilkossag motivalasaval tor6d
nek, inkabb a kivaltott hatast es ellenhatast
reszletezik." (Katona.1998:205-206.)

Az adatkozl6k egyonteWen a legismertebb
nek es legkedveltebbnek a Szosznyak balladat

tartjak. A Szosznyak ballada a megtOrtent ese
teket feldolgoz6k kozOI a leghitelesebben adja
vissza a tor:\enetet, mely 191 O-ben tOrtent End
r6don, az Oregsz616t es Endr6dot osszekoto,
Kondorosi ut (Apponyi ut) mellet lev6 kocsma
ban, illetve malomepOlet istall6jaban.

Szosznyak Lajos 1883 december 1-jen szo
letett foldmuves csaladban Endr6dan.

SzOlei: Szosznyak Matyas es Nehez Anna.
Szosznyak Lajos hazassagot kotott Gomb

kot6110naval Endr6don, 1907. november 13-an.
Gombkot6 Ilona szOlei: Gombkot6 Imre es

Szuj6 Anna.
(Szent Imre R6mai Katolikus Plebania Ha

zassagi es Halotti anyakonyveb61)
A visszaemlekez6k igy meseltek el a tOrte

netet:
"Szosznyakek kint laktak bregsz616ben.

Gombkot6nenek kocsmaja volt a Kondorosi ut
mellett, melyben Szelei Izidor volt a kocsmaros.
Szosznyak t;Jljart dolgozni es Szosznyakne j6ba
lett Szelei Izidorral. A dolog kiderOlt es nagy
botrany volt bel6le. Szosznyak Ototte-verte a
feleseget" (Szonda I. gyujtese 2004.1.) - de a
szerelmesek nem szakitottak. meg kapcsolatu
kat. lIyen el6zmenyek sarkalltak Gombkot6net
(Szosznyakne edesanyjilt) es Szelei Izidort, a
szerelmest, a gyilkossag kitervelesere. Felbe
reltek hat legenyt a gyilkossag elkovetesere.
A gyilkossag ejszakajan a Gombkot6ne kocs
majaban, melyet ma "Szakalos-fele". kocsma
nak emlegetnek, ma is kocsma "Ket Ur" neven.
Szosznyak Lajos es a felberelt legenyek ebben
a kocsmaban ittak. "A kocsmaban megfenye
gettek $,zosznyakot, 6 megijedt es elindult ha
zafele Oregsz6lobe, de az as6kkal, baltakkal
felszerelkezett - dOMs banda - a malomnal
utolerte. Szosznyak bebujt a malom melletti is
tall6 jaszola ala es onnan rangattak ki a gyilkos
legenyek. Az ujjait as6val levagtak, valamint a
fejet teljesen szetroncsoltak." (Szonda I. gyujte
se 2004.2.) Az egyik adatkozl6 ugy hallotta az
edesapjat61, hogy meg egy embert agyonOtot
tek, ugyanis Szosznyak vedelmere kelt az egyik
s6gora, valamelyik Gombkot6 fiu es ugy tudja,
hogy 6 halt meg Weisz doktornal (erre nem ta
IMam bizonyitekot a Halottak anyakonyveben)
es Szosznyak ott helyben a malomnal szornyet
halt. "Az ujjait egy kosarba szedtek ossze. A
malom ejjeli6re szaladt a csend6rokert. A gyil
kosok ezutan visszamentek a kocsmaba es to
vabb ittak." (Szonda I. gyujtese 2004.2.) Arra a
kerdesre, hogy: Kik voltak a gyilkosok? -a visz
szaemlekez6k nem tudtak pontos valaszt adni.
Val6szinUleg benne volt Gombkot6Qe valame
Iyik fia, de az bizlos, hogy mind Oregsz616si
volt.

Weisz Aladar voll ebben az id6ben a koz
seg orvosa. Rendel6je az Endr6di ulcanak
kozepe lajan volt. Az epOlel ma is all, Ogyvedi
iroda mukOdik benne.

A Halottak anyakonyve a kovetkez6 bejegy
zest 6rizte meg:

"Halalozas eve, hava es napja: 1910. mar
cius 4.

A megholtak vezetek- es keresztneve, tar
sadalmi allasa; hazastarsanak neve:

Szosznyak Lajos, napszamos, r6mai
katholikus, Gombkot6 Ilona ferje.

Lakhelye: Endr6d 1/86.
Eletkora:26 ev
Betegseg vagy a halal mas neme: agyron

csolas
Temetkezes helye es ideje: Kozponti teme

t6 1910. marcius 5.
A temetest vegz6nek neve es hivatala:

DomJnyak Istvan kaplan
Eszrevetelek: AgyonOttetett. Holtteste tor

venyszeki boncolas utan hat6sagi engedely
mellett a hullahazb61 temetetett el." (Szent Imre

R6m. kat. Plebania, Megholtak anyakonyve)
A gyilkosok illetve az egyik felbujt6 bOn

teteser61 nincs hir. Viszont Szelei Izidort, mint
felbujt6t bebOrtonoztek, ugy emlekezik adatkoz
16m, hogy ""tan, ot evet Olt" (Szonda I. gyujtese
2004.2.) A bOrtonbOntetes letoltese utan elvette
az ozvegyen maradt Szosznyaknet (Gombkot6
1I0nat) es egyOtt leeltek eletOket. Ket gyerme
kOk szOletett. Nem lehetett ezutan sem konnyu
eletOk, a falu megvetese mindig kiserte 6ket,
sajnos gyermekeiknek is jutott a megvetesb61,
pedig a gyermekek sohasem felelhetnek a. szo
16k buneiert.

A ballada szOletese kozvetlenOI a tragedia
utan tehet6 es egeszen 1930-as evekig kozis
mert volt es gyakran emlegettek a n6i kozos
segek. Adatkozl6im mar kisgyermek korukban
hallottak a balladat, mindannyian az edesany
jukt61 el6szor. De az osszever6dott gyermekek
is gyakran enekeltek; ez arra utal, hogy a fel
n6ttekt61 gyakran "elhallottak". Itt is helyt adha
tunk Ujvary Zoltan megallapitasanak, hogy "el
sosorban n6kt61 gyujtottem... Dalolasra jobbara
szukebb korben, kisebb, f61eg n6i kozossegben
kerOlt sor." (Ujvary.1980:17.) Egyszeru erzelg6s
dallama is segitette a gyors elsajatrtasban 6ket.
A ballada enekelese az 1940-es evekt61 megrit
kult es ezutan teljesen kiment a "divatb61". Ma
mar csak a 70 ev feletti korosztaly emlekszik a
balladara es meg ma is tudnak bel61e enekel
ni nehany sort nagyszeru, hiteles dallammal.
Mindannyian hallottak gyermekkorukban elbe
szeleseket a tragediar61.

A ballada zeneisegere utalva azt tartottak
adatkozl6im, hogy a magas foku enekkeszseg
elterjedese a faluban, Endr6d hires kantoranak
Ujhazi Mikl6snak koszonhet6. A nagyszeru te
hetsegu egyhazszolga halotti bucsuztat6i mesz
sze foldre elvittek hiret. Bucsuztat6ib61 szep
csokrot jelentetett meg Kner Izidor 1904-ben.
(Ujhazy.1904.) Sajnos eddig nem bukkantam ra
Szosznyak Lajos bucsuztat6jara, pedig erdekes
lehetne a kutatas szempontjab61.

A Szosznyak Lajos balladaja tOrteneti ker
deseinek vizsgalataval nem az volt a celom,
hogy felszaggassam az ut6dok rossz emlekeit,
hanem bemutassam azt a folyamatot, amikor
egy tragikus esemenyt a kozosseg mikent epit
be folkl6r hagyomanyaba, mikent valtozik az
enekelt szoveg a kozosseg erkolcsi iteletenek
megfelelo formajava. A ballada kozkedveltsege
az 191 0-30-as evek kozotti id6szakra tehet6, de
a II. vilaghaboru utan teljesen elWnt az enekl6k
repertoarjab61. Egyes kozl6k szerint "nem sza
bad volt Endr6don enekelni, mert be volt tiltva"
(Szonda I. gyujtese 2004.3.)

Irodalom:
Beck Zolt1m: Nepszokasok Bekes megyeben.

1974. Bekescsaba, 105-112;
Fasang Arpad: Bart6k Bela Bekes megyei gyujte

sei. 1981. Sarkad
Katona Imre: Ballada. In: Voigt Vilmos (szerk.) A

magyar folkl6r. 1998.Budapest, 204; 205-206;
Protocollum Anni 1818. Poonis Endrod. 24;
Solymossy Sandor: A nep epikaja. Ballada. In:

Visky Karoly (szerk.) A magyarsag szellemi neprajza
111.1933. Budapest, 125;

Szent Imre R6mai katolikus Plebania Hazassagi
es Halotti anyak6nyve. Endr6d, Halottak anyak6nyve,
1909. Januar 1-1916. December 30. XII. k6tet

Szonda Istvan: Gyujtes 2004.1.(hangszalagon)
Adatk6zl6: H.B-ne Gyomaendrod.

Gyujtes 2004.2.(hangszalagon) Adatk6zl6: L.L-ne.
Gyomaendrod.

Gyujtes 2004.3.(hangszalagon) Adatk6zi6: K.B-ne.
Gyomaendrod

Ujhazy Mikl6s: Halotti bucsuztat6k. 1904. Gyoma
Ujvary ZoMn: Szallj ei, fecskemadar. 1980. Buda

pest, 17;
Vaszk6 Iren: Gyujteseim Endr6d6n (kezirat)

Szosznyak Lajos balladaja
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Helyt6rteneti forrasok a Bekes cfmO megyei hetilapb61

Levelezes.

Gyoma, 1875. julius 21-en.
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F. evi aug. h6 12-en Gyoman a marhavasarteren nagy za
var volt; melynek hogy komolyabb kovetkezmenye nem lon, a
varosbiraja higgadt magatartasanak, meltanyos es a viszonyok
altai indokolt igazsagos hatarozatanak koszonhet6!

Ugyan is a gyomai el6ljar6k, hivatkozva, all[t61ag a szom
szed k6zsegek eloljar6ival is kozlott azon elhatarozasukra,
mely szerint az orszagos vasar ez utan nem szombaton mint
eddig, - de vasarnap veendi kezdetet, - a videkr61 e h6 11
-6n delutan egybegyult vasarosokat, arujokkal egyutt a vasar
terr61 kiparancsolvan es a 12-en reggel megjelenteket kitilta
ni, kovetkez61eg a marhavasar megkezdeset megakadalyozni
akarvan, a vasar megkezdeset masnap azaz aug. 13-an vasar
nap szandokoztak megengedni.

Azonban a vasarteren egybegyult 7-800-ra szamfthat6 to
meg hangosan kovetelte, hogy miutan az eloljar6knak abbeli
elhatarozasa, - mely szerint Gyoman az orszagosvasar meg
kezdese az eddigi szokast61 elteroleg - vasarnapra tetetett
at, - se Endrod, M.-Bereny, Szarvas, Sz.-Andras es a tobbi
k6zsegekben; se a "Bekes" cimu es a t6bbi orszagos lapok
ban - k6ztudomasra juttatva nem volt; s6t mitobb a vasari
cedulavaltasnal arra figyelmeztetve senki se volt, - a vasar
megtartasa most kivetelesen engedtessek meg; mert az eset
ben, ha a vasar megtartasa nem engedtetik meg, es e miatt a
messzevidekr61 megjelent arusok es vev6k karosodnanak, 
kartalanitasi keresetOket az el61jar6k ellen ervenyesfteni fogjak.

A vasarteren megjelent varosbiraja arr61, - hogy abbeli
hatarozatuk, - miszerint a vasar kezdesenek ideje vasarnap
ra tetetett, - se a k6zsegekben, se a lapokban meghirdetve
nem volt, es erre a vasarra megjelent idegenek, a vasaricedula
kivaltasanal figyelmeztetve nem voltak, - a szomszed es ta
voli k6zsegekb61 jelenvolt el61jar6knak es masoknak is hitelt
erdeml6 el6adasab61 meggy6z6dven, abbeli meltanyos es
igazsagos hatarozatat hirdette ki: "miszerint most kivetelesen
a vasar megtartasa szombaton megengedtetik; azonban j6v6re
nezve, a vasar csak vasarnap reggel veendi kezdetet.

Kfvanatos volna: hogy a megyei bizottmany, az orszagos
vasarok kezdesenek idejet, a vasar- tartasi joggal bir6 megye
beli varosokra nezve, mint Hevesvarmegye teve, - vasarnap
ra hatarozna es ebbeli intezkedeset koztudomasra juttatvan,
szigoruan megtartatna.

Curi6sum gyanant, emlftest kell tennunk egy elelmes
szinigazgat6 eljarasar61; ugyan is f. h6 12-en a gyomai vasar al
kalmab61, a videkr61 t6bb gazdatiszt a fogad6ban vigan ebedel
Yen, az etteremben felallitott szinpad oly hatassal volt reajok,
hogy miutan azon nap estve el6adni szandekolt "Tucsok" cimu
darab el6adasat, - mivel haza utazni siettek, benem varhattak
volna, - elhataroztak: mikent a delutani 6rakban, egy szfnda
rabot eljatszatnak magoknak.

A vendegek, Cs6ka Sandor, vallalkoz6 szellemu
szinigazgat6val megalkudvan, ez a szineszeket rogton el6hf
vatta es delutan 4 6rakor "N6k az alkotmanyban" cimu darabot,
zart ajt6k mellett, teljes jelmezben?! - az 6t tagb61 13116 nagyon
vig koz6nseg el6tt 25 Frtert eljatszatta.

EI6adas k6zben azon nevezetesseg tortent, hogy mid6n az
egyik szineszn6 Holottay Irma kisasszony, szerepe ugy hoz
van magaval, elajult, a nez6 kozonseg egyik bus magyar tagja
"Peleskei n6tarius m6djara" felkialtott, hogy az elajult szfnesz
n6nek orvosi segelyt hozzanak; felugorni akarvan a szinpadra,
hogy az elajult n6t vizzellocsolja; de ezen tettenek vegrehajta
saban tarsai altai meggatoltatott."

1871.aug.17., 66. szam

Van szerencsem tek. szerkeszt6 urat tud6siteni azon
mozzanatokr61; melyek varosunkban a legk6zelebbi napok
ban a ref egyhaz es nepiskola k6rul felmerultek.

Hajnal Abel bekesbanati k6ztiszteletben 13116 esperes ur f.
he 9-en a gyomai ref. egyhazat es

nepiskolakat szerencseltette becses latogatasaval, s a
szokasos cononica vizitaci6 utan emlitett es- peret ur el
noklete alatt mindket koztiszteletben 13116 lelkeszunk es tobb
presbyter jelenleteben egy- haztanacsgyOles tartatott, hoi is
k6z6r6munkre azon nyilatkozatot hallottuk, miszerint esperes
ur mindaz iskolai oktatast, mindaz egyhaz jelenlegi anyagi
es szellemi viszonyait tekintve, meg van elegedve a gyo
mai egyhazzal es nepiskolakkal. Ajelzett gyOlesen kul6n6sen
kieraeltetett Udvardi Endre leanytanit6 ur iskolaja, melyben a
tanftvanyok ugy 8rtelmi mint fegyelmi szempontb61 tekintve,
a mai nepiskolai igenyeknek toljesen megfelelnek. A t6bbi is
kolak reszint jelesek - reszint kielegit6knek nyilvanfttattak
Ha csak fut6 pillantast vetOnk is az egyhaz es nepiskolak
jelenlegi allasara, lehetetlen nem 6rulnunk a tanit6- kar es az
egyhazi el61jar6sag ugybuzgalman; de meginkabb 6rulhotOnk
azon, hogy 1. Garz6 Gyula iskolafelugyel6 ur indftvanyara,
az esporesi latogatas utan, a neptanft6k k6zzul vele t6bbon
sorakozva, "mint tanit6testOlet" latogattak meg az iskolakat, s
igy ma mar nalunk m6d es alkalom nyujtatott arra, hogyegyik
tanit6 a masiknak tanftasi methodusat figyelemmel kfserheti, s
hisszuk, hogy ezen udvos reform folytan tanft6i karunknak ugy
fegyelmi, mint szellemi tanitasi mikentjeben, a lenyeges valto
zas es haladas leend iranyad6ja, mely 6ket a kivant sikerhez
vezeti. Ezzel kapcsolatosan megemlftem, hogy a tanft6i kar
nehany tagja, azon 6hajanak adott kifejezest, hogy j6v6re hoi
egyik, hoi masik tanit6tarsuk iskolajat latogatjak meg a tanftas
tartama alatt, s ez alapon mar meg szelesebb kort nyernek
az eszmecserere, mely a nepiskolai oktatast ketsegtelenul
megk6nnyfti, k6nnyebbe, biztosabba es sikeresebbe teszi. A
tanft6i testOlet legkozelebbi iskolalatogatasa csupan arra volt
szanva, hogy az emlezest meghallgassak, ennel mar sokkal
nagyobb eredmenyt fger6 a masik czelba vett iskolalatoga
tas, mely nagy horderejO actus ervenyesfteset a tanit6i kart61
meltan el is varhatjuk.

A ref. nepiskolai k6zvizsgak f. h6 18-an vettek kezdetOket,
s az nap delel6tt ejtetett meg a k6zponti 1-s6 es 2-ik osztalyu
n6vendekek vizsgaja, delutan pedig a rectori iskola vizsgaja
tartatott meg; 19-en delel6tt volt a k6zponti 3-ik osztalyosok,
delutan pedig az als6- es fels6reszi fiugyermekek vizsga
ja, kovetkez6 sorrenddel: 20-an delel6tt Udvardi Endre , del
utan Veress Lajos tanit6 ur novendekeinek - 21-en pedig az
emlitett leanyiskolakkal egy6ntetO leanyiskola vizsgaja tartatott
meg.

Egyatalaban nem akarok a vizsgalatba belebocsatkozni,
egyfel61 azert, mert minden vizsgan nem is jelenhettem
meg, masfel61 az8rt, mivel a nepiskolai novendekek erk61csi
8rtelmi es fegyelmi alaspontjat ket-harom 6ra alatt ki6smerni
teljes lehetetlen; de azt megis megkell jegyeznem, hogy Ud
vardi Endre ur iskolaja es a rectori iskola a leger6sebb.

Pasztor J6zsef
egyh. jegyz6.

1875 jul. 25., 30-ik szam

Kozreadta:
Hegedus Bence
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Nick Vujicic - a karok es labak nelkiil sziiletett nemzetkozi hiru
predikcitor, sz6nok, motivaci6s trener - mar tobbszor jart Magyar
orszagon. Itthon es a vilagban szamos eloadast tartott, ahol hitet
megvallva beszelt eleterol, nehezsegeirol, adott remenyt hallgat6k
szazainak.

Motivaci6s kisfilmjei koziil a Pillang6 cirkusz az egyik, amely
lyel bizonyitja, hogyan lehet a rosszb61, a remenytelensegbol j6t
kihozni, hianyossagunkat hogyan lehet erossegge tenniink. Persze
minderre szenvedesek aran jutott el. Nick egesz elete, tevekenyse
ge Istenre, Isten szeretetere mutat. Szerb emigr~ns sziilOk gyerme
kekent Ausztraliaban sziiletett es nevelkedett. Edesanyja apolassal
foglalkozott, mig edesapja lelkeszkent elt. Sziiletesekor deriilt ki,
hogy ugynevezett tetra-amelia szindromaban szenved, vagyis karok
es labak nelkiil jott vilagra.

Ballaba helyett ket labujj van, melyek segitsegevel megtanult a
mindennapokban elni, elvegezni rutinfeladatokat. Sziileit kezdet
ben sokkolta a gyermek allapota, majd miutan kideriilt, hogy testi
fogyatekossagait6l eltekintve "eletkepes': sot eletreval6, igy min
denben tamogattak, segitettek a megfelelo kereteket megteremtve
Nicknek.

A fiu kamaszkoraban, tizevesen, ongyilkos akart lenni, mert
nem talalta helyet kortarsai kozott. Diaktarsai csUfoltak, depresz
szi6ssa valt. Sziileire val6 tekintettel vegiil megsem tudta megtenni,
hogy belefojtsa magat a fiirdokadba. Sokaig fogyatekossagat csa
pasnak tartotta, nem latta ertelmet, hogy eljen.

"Eleinte egyszeruen nem akartam szembe nezni azzal, hogy
nem a testemmel van a baj, hanem a korlcitokkal, melyek koze szo
ritom magamat, es az elet kinaIta lehetosegek iranti beszukiilt lata
sommaI:'

Kesobb rajott, hogy Isten azokon segit, akik magukon is ~;

gitenek. Eloszor el kell fogadnia onmagcit, csak igy fogadhatja~
el masok. S mikor mar elfogadta azt, ami van, akkor Isten tervel
megmutatkoztak az eleten keresztiil. Azaz, immar hitelesen tudott
beszelni stadionnyi ember elOtt arr61, hogy "a celtalan elet remeny
telen, a remenytelen eIet hit nelkiil vaI6::, J:.leg~ag'yobb j,~t,al?m ab
b61 szarmazik, "ha magadat osztod meg. Igy valt elete celJava, hogy
segitsen masokon, elmondja tapasztalatait, nehezsegeit, oromeit es
beszeljen hiterol, Istennel val6 kapcsolatar6l. "Isten gyermeke va
gyok! Ez a tudat velem van mindig:' Isten igejere ugy tekint, mint a
kardra, melynek segitsegevel szembeszall a negativ gondolato~al.

E kard a Biblia. "De a hit pajzsat is fel kell tartanod, hogy megvedd

Nick Vujicic

magad"- irja az Elet korlcitok nelkiil cimu konyveben.
Ebbol a konY':~ol olvashatnak most reszle.tet: _
1. HA NEM JON A CSODA, MAGAD VALJ AZZA!
A YouTube-on az egyik legnepszerubb vide6mban azt lcithatod,

ahogy gordeszkazom, szorfozom,
zenelek, ehitok egy golflabdcit, elesek, felallok, beszelek a kozon

seghez, es ami a legjobb, amikor
mindenfele nagyszeru emberek megolelgetnek.

, Mindent egybevetve ezek meglehetosen atlagos tevekenysegek,
ovatvezetO: Polanyi Eva amit barki meg tud csinalni, nem

igaz? De akkor mit gondolsz, miert neztek meg ezt a vide6t tobb
millioszor? Az en te6riam szerint

azert szogezi az embereket a kepernyohoz, mert a fizikai korla
tozottsagom ellenere ugy elek,

mintha nem lennenek korlcitaim.
Gyakori az a sztereotipia, hogy egy sulyos fogyatekossaggal elO

ember leginkabb tehetetlen, diihos
es elvonultan eI. Szeretek meglepetest okozni azzal, hogy meg

mutatom, milyen kalandos es teljes
az eletem.
A vide6ra kiildott szaz meg szaz komment koziil ez az egyik

jellemzo megjegyzes: MUcor latom,
KORLATOK hogyegy ilyen ficko ennyire boldog, eszembe jut, hogy en mi a

francert sajnalom magam n e h a ...
Vagy ugy erzem, nem vagyok eleg vonzo. Vagy eleg vicces, vagy

mit tudom en. Egyaltalan hogy vagyok kepes ilyenekre gondolni, ami
kor ez a srac vegtagok nelkiil el, megis BOLDOG

Gyakran felteszik nekem ugyanezt a kerdest: Nick, hogy vagy
kepes ennyire boldog lenni? Lehet, hogy neked is szembe kell nezned
a sajat kihivasaiddal, ezert hadd adjak erre eloljar6ban egy gyors
valaszt:

Akkor taIaltam ra a boldogsagra, amikor rajottem, hogy bar
mennyire is tokeletlen vagyok, en vagyok a tokeletes Nick Vujicic.
Isten teremtmenye vagyok, akit a nekem szant terve szerint alkotott
meg. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mar nines sziiksegem
tovabbi tokeletesitesre.

~.indig megpr6balok egyre jobb lenni, hogy jobban szolgalhas
sam Ot es a vilagot!

Hiszem, hogy az eletemnek nincsenek korlatai. Azt akarom,
hogy te is ugyanezt erezd az eleted kapcsan, att61 fiiggetleniil, mi
lyen megpr6baltatasokkal kell szembenezned. Mielott egyiitt elin
dulunk erre az utazasra, kerlek, gondolkodj el egy pillanatig azon,
szabtal-e az eletednek barmiben korlcitot, vagy hagytad-e, hogy
masok szabjanak. Most pedig gondolj bele, milyen lenne, ha meg
szabadulnal azokt61 a korlcitokt61! Milyen lenne az eleted, ha barmi
lehetseges volna?

Hivatalosan cselekveskeptelen vagyok, de val6jaban eppen a veg
tagjaim hianya tesz cselekvesre kepesse. Az egyediila1l6 kihivasok
egyediila1l6 lehetosegeket nyjtottak meg elottem, hogy megannyi
raszorul6t sz6lithassak meg. Es most gondolj bele, szamodra meny
nyi minden lehetseges!

Tulsagosan gyakran mondogatjuk magunknak, hogy nem va
gyunk eleg okosak, vagy eleg megnyeroek, vagy eleg tehetsegesek,
hogy elerjiik az almainkat. Elhissziik, amit masok mondanak

r6lunk, vagy sajcit magunkat bekly6zzuk meg. Az a legrosszabb,
ha ertektelennek gondolod magad, mert azzal korlcitok koze szori
tod azt a kepessegedet, hogy Isten rajtad keresztiil elvegezhesse a
dolgat!

Amikor feladod az almaidat, ald<or Istent zarod dobozba. Yegiil
is te az 6 teremtmenye vagy.

Celja volt veled. Ezert aztan az eletedet nem szorithatod korla
tok koze, mert azzal Isten szeretetet

tart6ztatnad fel.
En donthetek. Te is donthetsz. Dgy is donthetiink, hogy kitar

tunk a csal6dasaink es a hibaink mellett. Donthetiink ligy, hogy ke
senlek, diihosek vagy szomoruak maradunk. Vagy amikor nehez
segekkel es bant6 emberekkel keriiliink szembe, donthetiink ugy is,
hogy tanulunk a tapasztalatainkb61, es tovabblepiink, es vallaljuk a
felelosseget a sajcit boldogsagunkert.

Isten gyermekekent gyonyoru vagy es ertekes, es tobbet ersz,
mint a vilag osszes gyemantja. Te

meg en tokeletesen alkalmasak vagyunk arra, hogy azza val
junk, aminek lenniink kell! Ennek ellenere a celunk megis az le
gyen, hogy meg jobb emberek legyiink, es kitoljuk a hatarainkat
azzal, hogy nagyot almodunk. A szabalyokra sziikseg van az Mon,
mert az elet nem mindig r6zsas, de mindenfelekepp megeri elni.

"Mikozben azon sopankodunk,
hogy mi hi~nyzik az eletiinkbol,
hajlamosak vagyunk meg-
feledkezni arr61, amink van:' (Nick Vujcic)
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Egeszsegrol-betegsegrol . ASZTAG
Orvosi veronika (Veronica officinalis) Kohler Mihaly 87 eves

Dr. Kohler Mihaly nevere ha d.keresiink az interneten, sok
informaci6hoz juthatunk. A gyomai sziiletesu jeles gazdasz 1930.
augusztus 5-en, Gyoman sziiletett, sok-sok kutatasi eredmeny, fel
taWas es a gazdaszhagyomanyok apolasa kapcsol6dnak nevehez,
igy mi gyomaendrodiek, biiszkek lehetiink foldinkre. Keveseknek
adatott meg ilyen szep hosszu eletpalya. Cse16zei Laszl6 akademi
kus, Stefan~wits Pal akademikus, Dimeny Imre, a volt miniszter es
Szab6 Istvan a kival6 szovetkezeti vezeto, akik mar tavoztak, de
hala Istennek Miska batyank meg mindig aktiv, rendezi anyagait,
hozzasz6l a talajjavitas, az ontozes kerdeseihez es nemcsak sz6sz6
16ja, hanem gyakorl6ja is az oko-gazdalkodasnak.

Kohler Mihaly a reformatus magyarok es nemet evangelikusok
ut6da Gyomar61 indult es ezt soha nem felejtette, mint ahogy azt
sem, hogy szarvasi diale volt mely gazdasz hagyomanyt jelenben
is apolja. A gazdaember elete a talajnal kezdodik, ezt az osanya
got kell olyan allapotban tartani, hogy a legtobbet es minosegileg
is legkival6bbat adja. Kohler Mihaly sokat foglalkozott a szikes
talajok meszes altalajteritessel torteno javitasaval. Aszalyos ,esz
tendeinkben felemeli szavat az ontozes fontossaga mellett. Elete
alkonyan lelkes sz6sz6l6java valt az oko-gazdalkodasnak, amit a
koznyelv biogazdalkodaskent ismer. Miska batyank rna is aktiv.
Sokunk neveben kivanom, hogy szellemi frissesseget meg sokaig
tartsa meg, Isten eltesse!

Forras: Maria Treben: Egeszseg Isten patikajabol
Szabo Gyorgy - Lopes-Szabo Zsuzsa: A bukki fUvesember

gyogynovenyei

csesze veronikafu tea honapokig torten6 fogyasztasa javasolt.
Koleszterinszint csokkentesre reggel ehgyomorra ajanlott

1 csesze veronika tea, addig, mig a koleszterinszint normaliza
lodik, majd szinten tartasra hetente 1 csesze gyogyteat igyunk.
Hatekonyabb, ha veronikafu es tyukhur 1:1 aranyu keverekeb61
keszult teat alkalmazzuk a verzsir-szint csokkentesere.

A veronika tinktura el6allitasa: b6 2 marok aprora vagott,
viragzo novenyt tiszta uvegbe teszunk es leontLink 40 %-os pa
linkaval. 3 hetig allni hagyjuk meleg, napos helyen vagy telen
tUzhely mellett, id6nkent keverjuk a keszul6 tinkturat, majd le
szurjuk, es sotet uvegekben taroljuk. A tinkturak 2 evig is meg
6rzik hatekonysagukat. Reumas panaszoknal kuls61eg bedorzso
lesre hasznaljuk, bels61eg ajanlott dozisa naponta 3x15 csepp,
amit teahoz adva fogyaszthatunk.

Az orvosi veronika fogyasztasa 2 even aluli gyermekek ese
ten, terhessegben es szoptatas alatt nem javasolt.

Varfi Andras

dr. Macsari Judit

Gyomaendrod, 2017. augusztus 20.Szaraz, meszmentes talajon, erd6kben, erd6szeleken, cser
jesekben, arkokban, utak menten nov6, tobb ezer eve hasznalt
gyogynoveny. Fureszes szelu, ezustosen csillogo levelei, kekes
Iilas viragai vannak. A Karpat-medenceben 32 veronikafaj es
szamos keverekfaj el; az orvosi veronikat gyakran az osztorus
veronikaval helyettesftik.

Az orvosi veronika nepies elnevezesei: dics6-fU, erdei zsa
Iya, sarlofU, patikai szigorall, hatoanyagai a flavonoidok es a
szaponinok. A romaiak "minden bajra jo orvossag"-kent es "a
vilag gyogyszerekent" neveztek. Kedvez6 hatasu erszukulet, er
elmeszesedes, id6skori b6rviszketes, emesztesi panaszok, b6r
bantalmak, leguti betegsegek, vese-es holyagbantalmak ese
ten. Vizelethajto, etvagy-es emesztes javito, anyagcsere fokozo,
nyakoldo hatasu gyogynoveny.

A veronikafU vertisztfto, kedvez6 hatasu kr.6nikus ekcema
kialakulasakor; er6sebb kevereket kapunk, ha veronikafub61 es
friss csalancsucsbol keszftett teat fogyasztunk. B6rbantalmak
ra, kronikus ekcema kezelesere alkalmas a viragzo noveny friss

leveleb61 gyumolcscentrifugaban keszftett Ie fogyasztasa, amit L-=:===============::====~~~~
tiszta uvegekben, hut6szekrenyben taroljunk. 1 teaskanal tur-
mix fogyasztasa ajanlott naponta 2-3 alkalommal.

Gyomor-es belhurut eseten is ajanlott, emesztest serkent6
hatasa reven. Maj-es lepbantalmak, sargasag kezelesere javasolt
az orvosi veronikat, gyermeklancfu gyokeret, mezei katang vira
got es szagos muget tartalmazo teakeverek fogyasztasa. Ebb61 a
gyogyteabol naponta 2 cseszevel igyunk, edesftes nelkul.

Rheumas es koszvenyes vegtagfajdalmakra ajanlott a tea es
az alkoholos oldat bels61eges alkalmazasa es a fajdalmas vegta
gok veronika tinkturaval torten6 bedorzsolese.

A veronika tea javftja az agyi keringest, vertisztfto, memoria
javfto es koleszterinszint-csokkent6 hatasu. Meger61tet6 szelle
mi munka okozta kimerultseg eseten ajanlott 1 csesze veroni
kafU tea fogyasztasa, este lefekves el6tt, nyugtato hatasa miatt
is. Feledekenyseg, szedules, fUlzugas eseten javasolt veronika es
zsurlo 1:1 aranyu keverekeb61 keszult tea ivasa a reggeli orak
ban. Ideger6sftesre alkalmas az orvosi veronikabol es zellergyo
kerb61 keszult gyogytea fogyasztasa.

Asztma, horghurut, kohoges kezelesere ajanlott orvosi vero
nika, tLid6fu es landzsas utifU 1:1:1 aranyu keverekeb61 keszult
teakeverek, az oldat mezzel fzesithet6. Asztma, szfvgyengeseg,
erelmeszesedes okozta kronikus betegsegek idejen naponta 1
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Hozzasz6his a "Vaszk6 Mihaly" Orszaggyiilesi kepviselorol 
Vaszk6 Tamas altai irt cikkhez

Dgy erzem kotelessegem a szemely sze
rinti visszaemlekezes, annal inkabb, mert
tobb 0ldalr61 is rokoni kapcsolat fUz Vaszk6
Mihalyhoz.

A nagybatyam /Vitez Timar Janos/ fe
lesege, testvere volt a Mihaly bacsi fe1esege
nek, Panni neninek.

A masik oldalon viszont az unokatest
verem /Gyuricza Imre/ a Mihaly bacsi la
nyat /Macat/ vette e1, tehat veje volt Mihaly
bacsinak. 6 a hadifogsagban meghalt, Ma
rika es Piroska az 6 lanyai voltak, Mihaly
bacsi unokai.

Mint olvashattuk - Vaszk6 Tamas leira
saban - Mihaly bacsi mar a haboni e16tt is
vezeto szerepet t6ltott be a Kisgazda Part
szervezeseben es tevekenysegeben. A ti
szantuli resz szervezeseben t61tott be nagy
szerepet.

A II. Vilaghaboru elbukott, ez 1944
telen e1dolt, hiszen az oroszok a Karpatok
e10terebe ertek. A Horthy-kormany igyeke
zett volna kilepni a haborub6l. Pr6balko
zott llibhl<iildottseggel felvenni a kapcsola
tot a nyugati hatalmakkal.

A Kisgazda Part vezetese - e1sosorban 
Bajcsy-Zsilinszky Endre vezeteseve1 - szer
vezkedesbe kezdett. Tersegenkent hivtak
ossze megbizhat6 vezetoket megtargyalni
a feladatokat. Tiszantulon Mihaly bacsi
hivta ossze a Kisgazda vezetoket. Mive1 a
szervezkedes tiltva volt, ugy kellett intezni,
hogy a csendorseg ne szerezzen r61a tudo
mast. A Mihaly bacsi tanyaja a Devavanyai
hatar Sart6i reszen volt - mint a neve is mu
tatja - nehezen megkozelitheto helyen, igy
a veje tanyajat Csejten, a Gyuricza tanyat
jel6ltek ki. Mikol' megneztek ezt, nem taIal
tak eleg tersegesnek. Az edesapam is - Do
bos Timar Imre - jelen volt a megbeszele
sen. Megkerdeztek, hogy nem tarthatnak-e
a mi tanyankban ezt az osszejovetelt. Igy itt
keriilt SOl' az osszejovetelre, ez a koves lIt
hoz k6ze1ebb volt, tehat j61 megkozelitheto.

Nev szerint, akikre emlekszem a k6vet-
kezok. 6k kesobb kepviselok is lettek.

Vaszk6 Mihaly - Endrod
Racz Lajos - Gyoma
B. Szab6 J6zsef - Bekes
Dr. Fut6 Zoltan - Devavanya
Fi16 Samu - Szarvas
Aut6val erkeztek meg orszagos kiildot

tek, kozte Kovacs Bela, akit kesobb az 01'0

szok elfogtak - miniszterkent - eliteltek es a
Gulagra hurcoltak.

Az osszegy(\lt vendegeknek Edesanyam
keszitett ebedet. Ebben nagy segitsegere
volt Vaszk6 Maca, a Mihaly bacsi lanya is.
Minket gyerekeket elkiildtek otthonr61, fel
ve att61, hogy esetleg az iskoIaban elbeszel
jiik, hogy mi volt nalunk.

Nagyon vartak meg Budapestrol, Baj-

csy-Zsilinszky Endret. Nekiink mar abban
az idoben te1epes radi6nk volt. Delelott
bemondtak, hogy a nemet hadsereg meg
szallta Magyarorszagot. Ezek szerint 1944.
marcius 19-e volt. Mindezt kesobb mond
tak e1 sziileink, hogy mirol folyt a gyliles,
azt roviden ugy jellemeztek, hogy a ha
boru utani idokrol. Tobbszor emlegette
Edesapam, amilmr a kulakiildozes soran
bortonbe zartak, a beszolgaltatas elmulasz
tasaert. Ez abb61 allott, hogy e1mulasztotta
beadni a kir6tt feleves reszhOl 80 db tojast,
es 2,3 kg baromfit. Ezert a bir6sag 1 ev 2
h6nap bortonre itelte. EbhOl 8 h6napot Ie is
t6ltott. Nem is jott haza, hanem jelentkezett
az epitoiparba. Itthon mar varta volna a ko
vetkezo biintetes.

Vaszk6 Mihaly 12 kepviselo tarsaval ki
lepett a Kisgazda Part kepviseloi csoportja
b61, amikor az oroszok elhurcoltak Kovacs
BeIat Ausztriaba, az egyik laktanyaba. Ott
vallattak, hogy vallja be az osszeeskiives
tenyet Magyarorszagon. Mivel nem volt
ilyen, nem volt mit bevallani. Amilmr mar
nem birta a verest, odaugrott az ot vallat6
es iitlegeleset iranyit6 orosz parancsnokhoz
es 6kolle1 leiitotte. Nagyon megldnoztak
ezutan es eliteltek, 9 evet toltott a Gulagon,
majd hazaengedtek. Az 1956-os Szabadsag
harc idejen a Nagy Imre-kormany a minisz
terei koze valasztotta, de 6 nem fogadta el,
mive1 1949-ben nem mondott Ie, hanem
egy idegen hadsereg e1hurcolta. Tehat meg
mindig miniszer .volt.

Edesanyam elmondta, hogy miutan
kitud6dott, hogy Bajcsy-Zsilinszky Endre
nem fog jonni, Kovacs Bela kiment hoz
zajuk, beszelgetni. Erdek1odott, mennyi
foldon gazdalkodunk, mivel foglalkozunk.
Elmondta kozben, hogy neki mennyi foldje
van Patacson. Nagyon baratsagos ember
nek mondta Edesanyam es Maca neni. Pe
csen jarva kimentem a Pecs-Patacs-i teme
tobe es vittem a sirjara viragot. Egyszenl,
de nagyobb siremleke van, sok koszoruval,
viraggal.

R6zsas Janos "Eltet6 Remenyseg" cimu
konyv ir6jat fell<erestem, Nagykanizsan.
Mint gimnazista - leventet vittek a neme
tek es kepeztek ki pancelOkollel, harckocsi
kilovesere. Az oroszok elfogtak, e10bb ki
akartak vegezni az osszes elfogottat, de ke
sobb bir6sag e1e allitottak oketo Nem tudjak,
hogy miert iteltek eloket, de 10 evet kaptak.
Egy szazadnyi diak volt, e10bb mind agyon
akartak loni, de szerencsejiik volt, mert egy
orosz magasabb rangu tiszt odament - ak
kor mar asatta a sirjukat -, az nem engedte
a szaz gimnazistat kivegezni, hanem bir6
sag ele vitte oketo Itt a tolmacsuk egy ruszin
asszony volt, aki keveset tudott magyarul,
csak mutogatott. Mindenkit 10 eyre iteltek

es vittek is oket a Gulagra. 6 Sziberiaban
erdoirtason dolgozott. Itt megkerdezte
tole egyszer az or, hogy miert van elitelve.
Elmondta, hogy semmiert, megkerdezte,
hogy hany evet kapott, mondta, hogy tiz
evet. Az or nem hitte el, azt mondta, hogy a
semmiert 25 evet adtak.

Itt taIalkozott Kovacs Belaval. Egyiitt
irtottak a sziberiai erdot. Beszelgetes koz
ben e1mondta Kovacs Bela, hogy egy ma
sik lagerban is irtottak az erdot. Ott egy
csom6 orosz katonatiszt is dolgozott, akik
e1 voltak itelve. Ezek idos egyenek voltak
mind, de nyugati hadszinteren harcoltak.
Egy alkalommal siri hangon megsz6litotta
egy reszketeg oreg rab "Kovasz-Kovasz"
nem tudta rendesen kimondani a nevet.
ada ment hozza, az a nyakaba borult. Meg
kerdezte tole Kovacs Bela, hogy honnan
ismeri. Mire elmondta a roskatag oreg,
hogy 0 volt a parancsnok, akit megiitott
Kovacs Bela. 6 is ide jutott. Ez nem csak a
k6nyvbe van leirva, hanem volt all<almam
Szaszvaron az ottani Szovetkezet teriileten
Melioraci6s terkepezest vegezni. Ott taIal
koztam egy mezogazdasagi szakemberrel,
aki tavoli rokona volt Kovacs BeIanak. Mi
kol' e1mondtam, hogy valamikor taIalkoz
tam vele, hosszan e1beszelgettiink - mivel
hosszabb ideig ott dolgoztam - azt is tole
tudtam meg, hogy nem fogadta el a minisz
teri kinevezest 1956-ban, mivel soha nem
mondott Ie. A forradalom utan nem sokkal
meg is halt, meg a Kadar is kiildott koszorlit
a sirjara.

R6zsas Janos tobb konyvet is irt. Ter
vezte egy lexikon kiadasat a hadifogjok
nevsoraval. Az ir6i keszseget a fogsagban
sajatitotta el. Tanit6 mestere a Nobel-dijas,
szovjet ir6, Szolzsenyicin volt. Egyiitt vol
tak a Gulagon es tanitotta az orosz nyelvre.
Kesobb is leveleztek. Sot, amikor el kellett
hagynia a Szovjetuni6t, Magyarorszagon
keresztiil utazott ki es egy h6napig Nagy
kanizsan, a R6zsas Janosnal szallt meg. Ezt
szemelyesen 0 beszelte el. Dgy tudom, hogy
a konyveben is emliti.

Vaszk6 Mihaly bacsit - es a 11 kepvise
10 tarsat - az Ava lefogta, mive1ldalltak
Kovacs Bela mellett. Megkinoztak oket es
bortonbe zartak. Hosszu ideig el volt zar
va, majd az epitoiparban dolgozott a fiaval
egyiitt. Foldjet, tanyajat e1vettek.

Az 1956-os forradalom mindnyajunk
eleteben nagy fordulatot jelentett. A meg
alakul6 Forradalmi Tanacs e1nokenek
Vaszk6 MihaIyt valasztotta. A hallgatasra es
megalazasra itelt parasztemberekbol kitort
az elegedetlenseg. Komoly fellepest siirget
tek az elnyom6kkal szemben.
Hogy ez mennyire igy volt, G"
bizonyitja az 1956-os forra-
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Csaladunk j6 resze a szomszedban, vagy kozelben lakott, nem
jelentett nagy atoltozest egymashoz jarni. Termeszetesen nem csak
rokonokkal voltak kapcsolataink. Szinesitettiik napjainkat kar
tyacsatakkal, sakk partikkal, barati beszelgetesekkel. Nagymama
szorgalmasan olvasta a Bibliat, neha altala fontosnak itelt reszeket
felolvasott es illet ot meghallgatni. Regi, csaladban tortent erdekes
esemenyek elmondasara is SOl' keriilt. Nagymama 1866-ban sziile
tett, tehat regi idok tamija volt. A sokfele eset meghallgatasa utan
szep torteneteld<el, ismeretekkellettiink gazdagabbak. A minden
iitt nagyszamu csaladot regen sok gyermekkel sokfele esemeny
gazdagitotta. Kar, hogy szep szokasok nagy resze a multba veszett,
alig maradt belale valami a manak.

Bucsuzom t6led 1952. Sajnos, nincs eronk valtoztatni jelen
helyzetiinkon. Van viszont 6riasi akarater6nk, eIni akarasunk. Ezek
a gondolatok fogalmaz6dtak meg benniink.

1953

Az aggaszt6 politikai helyzetben sem tudtuk elkepzelni, hogy
tart6san gyokeret verjen a kommunista malom: a sok tragedia
mellett peldaul elvenni emberek vallaserkolcsi hitet, iildozni az
egyhazat papjaival egyiitt; gyiilolni azt, aki szorgos munkajaval er
teket teremt, es elrabolni ezeket; komoly iskolai vegzettseg nelkiil
foallasba es orszag iranyitasba keriilni olyan embereknek, akiknek
alapvet6 erkolcsi ertek helyett az egesz lenyiik gyiilOlettel volt telft
ve. 1945 utan sokan fiatalok erettsegi nell<iil egy eves el6kepzettseg
utan mehettek egyetemre, s lehettek mernokok, orvosok, stb., es
kaphattak diplomat. Sokan, f6leg politikusok szereztek doktori ci
met kell6 iskolai vegzettseg nell<iil.

Borton, interna16tabor, kenyszermunka, nagy tudasu emberek
me1l6zese, sok-sok kival6sag meggyilkolasa, vagy "csak" kiil<tatasa
sokfeIe fontos munkab61, az orszagepitesb6l, mindez p6tolhatatlan
kara egy fejladni akar6 allamnak. A marxista-leninista ideol6~ia

hli kommunista taboraval egyiitt sem elegend6 orszagepitesre. Ugy
gondoltuk, bukasra van itelve. Csak azt nem tudtuk, meddig tart ez
a terrorizmussal atitatott rendszer. Sokan testileg-lelkileg megnyo
morodva fogtak as6t, lapatot es szliken, de megkerestek a minden
napi betevo falatot. Sok fiatal torekedett tudasaval el6retorni, fel
emelkedni, s nemcsak onmaganak es csaladjanal~, hanem szeretett
hazajanak is akart teremteni komoly hasznot. (Erdemes elolvasni
Clith Janos: Magyar tud6sok arckepcsarnoka) Az ilyen torekv6
embereket el6bb-ut6bb elismerte a f6 vezetes es az id6 haladtaval
mindjobban utat nyitottak nekik. Rengeteg akarat es tudasvagy rej
lik a magyar emberekben - hala Istennek. Ez tartotta j6 vonalban
sorsunkat. Meg a remeny. Az Istenben val6 hit.

Marcius 5-en meghalt a vilag legnagyobb gyilkosa, a kommu
nistak altai imadott Sztalin, a nagy peldakep. (Lenin szerint az se
baj, ha a szovjet nep 90%-ban elvesz, csak a maradek 10% legyen
kommunista. 1923-ig - sajat statisztikajuk szerint - a meggyilkol
tak:

- 28 piispok
- 1219 pap
- 6000 tanar es tanit6

- 9000 orvos
- 54 000 katonatiszt
- 260 000 legenysegi allomanyll katona
- 70 000 rend6r
- 12 950 foldbirtokos
- 355 000 intellektualis osztalyhoz tartoz6 szakember
- 193290 munkas
- 815 000 paraszt)
Sztalin halala utan egy kevesse enyhiilt helyzetiink. Recsk es

mas taborok foglyai, valamint a kitelepitettek hazamehettek. Haza?
Hova? A kommunistak mar reg bekoltoztek otthonaikba. Sokan
ugy valtak "megbizhatatlan" emberre, hogy szep hazukat, ottho
nukat kiszemeltek maguknak az elvtarsak, es maris rakeriiltek a
kitelepitettek listajara. Elviteliik utan masok maris bekoltoztek ott
honaikba. Ilyen hazakba mar nem mehettek "haza" a megnyomo
ritott rabok - f61eg a taborokban meghaltak. Es azok csaladja? A
kommunistak "j6szivliseget" ismerve 6k sem.

Apuldm ezevben szabadllit a koml6i banya Beta almajab61,
osszesen 24 havi rabsag ,lltan, batyam szinten befejezte mllnka
szolgalatos katonaidejet. En is tavoztam a nagy kifosztas es mell6
zottseg lltan. Mllnkamat els6segeIynyUjtassai kezdtem, j6 messze
Endrodt6l. Ellizettiink otthonunkt6l.

Utohaog

Rovid kis tortenetek 1944-t61 1953-ig. Nekem sokat mood,
masnak csak enyhe latlelet a jelzett korr6l. Sziilettiink egy adott
idoben a SOl'S altai meghatarozott sziil6kt61, s kiteljesedik tovab
bi eletiink, amit mar reszben mi iranyitllnk. Sok mindent61 fiigg,
mive alakul, hogyan formal6dik. Ez bizony nagyban fiigg a vallasos
nevelestol is. Az egeszseges, normalis visel1<edes, egymashoz val6
j6 viszony, osszetartas, segiteni akaras csaladban es tagabb kornye
zetben, mindez egy orszagban akkor jon letre, ha lak6i tobbseg
ben nemes lelkliek. Sajnos ez csak alom szegeny kis hazankban.
Sokan fel sem fogjak, hogy a gyiilolet, rosszindlllat, art6 viselkedes
onmagllkat teszi gonossza, s ha ez befeszkeli magat a koziigyekbe,
nem irigylesre melt6 egy orszag sorsa. Ne fordllljllnk el az Isteni
tanokt6l! A magyar nep fonnalja j6ra jov6 nemzedeket! Igaz ma
gyarra! J6zan, becsiiletes, lenyeglat6, es nem feIrevezetett gonosz
emberre. Sajnos kiilso nagy er6k letiporhatnak egy orszagot meg
felel6 vezetes mellett is, de a j6ra val6 torekves legyen alapigenye
minden normalisan gondolkod6 es cselekv6 embernek, vezet6nek
koziigyekben, maganeIetben egyarant. Sok minden kivankozik
meg megirasra, de az emlitett esemenyeket nem tudja igazan erze
kelni egy mai fiatal, vagy az, aki valamire llgyan emlekszik, de nem
reszesiilt megtorlasban.

Regi eletformank veget ert. Sok mindent ateItiink sorstarsaink
kal egyiitt. Rejtely, mit hoz a jovend6 szamunkra - ez volt az egyet
len gondolat tavozasllnk el6tt, es kertiik Isten segitseget tovabbi
eletiinkhOz.

Gyoma-Endr6d, 2016. junills 1.
Hanyecz Margit

dalomr61 irott - ebben az ujsagban megje
lent - cild<sorozatom. Ennek alapjat kepezte
az a kozponti jelentes, amely megyenkent
es kozsegenkent kozolte az 56-os eseme
nyeket. Megallapitas volt, hogy a Nemzet
6rsegbe jelentkezettek letszama - 132 f6vel
- messze megel6zte a tobbi Bekes megyei
telepiilest letszamban.

Vaszk6 Mihaly tovabbi sorsa jellemz6
volt az ald<ori politikai szemleletre. E16
szor az lljra indul6 kommllnista vezetes
koszonetet mondott Mihaly bacsinak, hogy
kiallott ertiik es nem engedett bantani sen
kit, a parthazat is megvedte, oem engedte
feldlllni, a kulcsat 6 6rizte. Ennek ellenere

kes6bb a pufajkasok 6t is elvittek, egy ideig
be volt zarva. Kiszabadulasa lltan a Talaj
javit6 Vallalat alkalmazta llgyanugy, ahogy
Dienes Izrat es engem is. Ogy tudom, Mi
haly bacsi is onnan ment nyugdijba. Nem
tlldom, hogy emlektabla keriilt-e a hazuk
ra.

Az altalam kozoltek els6 reszet elme
seItem a rendszervaltozas litan ujja alakul6
Kisgazda Part kaposvari gyiilesen. A rend
szervaltas litan alakul6 partok koziil - tisz
telve a csaladi hagyomanyokat - en is ezt a
partot valasztottam. A part, kozponti kiil
dottek kozott volt olyan szemeIy, aki a Kis
gazda Part tortenetevel foglalkozott. Tobb

alakalommal is talalkoztllnk es elmondta,
hogya parttorteneti leirasokban utalast ta
lalt az 1944-es szervez6des meginditasara,
ebben Endr6d is fel volt sorolva. Volt alkal
mam talalkozni Nagy Ferenc FM minisz
terrel, amikor levaltottak gazdasagvezet6i
beosztasab6l. 6 is el meg. Voltam Kishar
sanyban a pincejeneI. A Torgyani-vonal 6t
sem engedte sokaig politizalni, mint ahogy
engem is kizartak a Kisgazda partb6l.

Timar Mihaly
56-os nemzet6r

Balatonlelle, 2017. februar 17.



16 VAROS(Jril( 2017. szeptember

Szeptember
Kapros okorszem

4 zsemlet elfelezunk es kikaparjuk a belet. A fel zsemleket margarinon arany
szinure sutjuk. Tepsibe tesszuk. Keves margarinon kaprot futtatunk, osszekever
juk tejfollel es a zsemlekre adagoljuk ugy, hogy egy-egy tojast is bele tudjunk a
vegen utni a zsemlekbe. Sutobe tesszuk talalas elott es kisse megsutjuk.

Seidl Ambrus

-..::...

METAL STOP
KEREKP.A.RUZLET ES

EPULETGEPESZET
KerekparJorgalmaz6 markabolt es szerv{z

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

- hut6szekrenyek, fagyaszt6ladak, mos6gepek,
Led TV-k, porsziv6k

- hiztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 elektronika,
szegek, csavarok, zarak, lakatok,

- fU~d6kadak, m?sd6k, csaptelep~k,}nosogat6k
ZARTSZELVENYEK, TERHALOK, Es6cSA-
TORNAK es FUSTCSUvEK kedvezo aran!

- kerekparok JAvfTAsA - SZERELESEl
GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386 909

Hitellehetiiseg! Minden kerekparhoz ertekes ajandekot adllnk!

~.\,\::7f .
TOZIFA

bukk, t61gy, akac, akacfaoszlop

KAPUFA BT. Gyomaendr6d, II. ker. 467.
06170513-95-14

A kondorosi uton, a vasarter utan

FENVO FORESzARU
deszkak, aSB lapok, lecek, kerfteslecek, pal16k,

szeg61ecek, gerendak, lamberia

Hdzhoz jon a fodrdsz!

Szeretettel varom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes koru n6i-, ferfi es

gyermek-fodraszatomban.

/geny szerint hdzhaz is megyek! Hetvegeken is!

Minden feHileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes korii
fehijitasat, elkepzelesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfiibb

szempontja a lehetii
legjobb miniiseg eterese a legmegfizethetiibb aron!

Ldtk6czkine Erdos Magda/no

GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefan: 06170/312-5037

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

PROFlLJAINK:

,.
l.YIIN"I>EN" A..l.YII FOTO

~ ~~~~:~~~~;f~St6zas l-- l 'J1
- portre fotok C
- baba-mama fot6zas
- tabl6 keszites l ./
- fot6el6hivas l 'I
- nagymeretu plakatok keszitese \ \'\ <. '\\/Lu..~z.JbwLLLU
- prom6ci6s es sajat kepes ajandekta gyak- --
- vaszonfot6k
- reprodukci6s felvetelek keszitese.

Cim:
5500 Gyomaendr6d, Bajcsy-Zsilinszky lit 45.

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

Weboldal: http://www.aszfoto.hu
a kepbe zart pillanat...

- festes, mazoIas, tapet,bis
- homlokzatszigeteles, hoszigetelo rendszerek
- gipszkarton falak, almennyezetek, elotetfalak, boltivek
- rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok
- laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
- fiirdok, konyhak burlcolasa, komuves munkak
- tetoterek beepitese, szigetelese
- nyilaszar6k, ajt6k, ablakok csereje
- bontas, sitt elszallitas
- vizes falak szigetelese
- hazak lciilso homlokzatanak szigetelese, szinezese
- hidegburkolas (csempe, jar61ap, marvany, granit lerakasa,

ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, lin6leum, szalagparketta, laminalt

parketta,
- padl6szonyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)

allvanyozas, allvanyok berbeadasa (guruI6s, homlokzati)

LATKOCZKI LAsZLO. Telefon: 06/70/381-4227
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Bajnoki merk6zesen pattog a pettyes

Augusztus masodik hetvegejen a viharsarki masodik vonal
ban ismet benepesultek a labdarug6 palyak, utjara indult a lab
da, ahol ebben a szezonban teljesen uj kefetek kozott kuzdenek
meg a csapatok a bajnoki pontokert. A megyei II. osztalyban ket
12 tagu csoportban - eszak es del - bonyolftjak Ie a kuzdelme
ket a csapatok. A Gyomaendr6di FC a teruleti beosztas szerint az
eszaki csoportba kerult besorolasra.

A megyei labdarugasban julius 31-en lejart az atigazolasi id6
szak els6 resze, ahol a szabad jatekos mozgasra volt lehet6seg.
Augusztus utols6 napjaig tart a masodik felvonas, de ebben az
id6szakban klubbot valt6 jMekosok eseteben mar csak az Mad6
klub hozzajarulasavallehet az Migazolasokat szentesfteni.

A Gyomaendr6di FC jatekos allomanyaban nem tortent je
lent6s valtozas sem a tavoz6, sem az erkez6 oldalon. Tavozott
mindossze Seb6k Martin, aki a Bekescsabai Jamina SE csapata
ban folytatja palyafutasat. Az erkezesi oldalon is egy uj jatekos
van ez idaig, a fiatal T6th Benjamin a Kardos-brmenykut csapa
tat61 erkezett Gyomaendr6dre.

A lejatszott merk6zesek eredmenyei:

2017.08. 12. Gyomaendr6di FC - Sarkadkereszturi SE 2: 2
G.: Kiszely M., Csap6 P.

Ket kozel azonos jMeker6t kepvisel6 csapat talalkozott az
Eszaki csoport nyit6 jateknapjan. A Gyomaendr6d mel lett talan
a hazai palya el6nye sz61t az el6zetes eselylatolgatas alapjan. En
nek megfelel6en indult a merk6zes, az els6 felid6ben uraltak is
a jatekot es a keyes kfnalkoz6 lehet6segb61 egyet a felid6 koze
pen (27. perc) sikerult is kihasznalni. A szunetben megerdemelt
hazai vezetessel mehettek pihenni a csapatok. A masodik felid6
ben feljavultak a vendegek, kiegyenlftette tettek a kuzdelmet. A
60. percben ki is egyenlftettek, de a hazaiak tfz perc mulva ismet
megszereztek a vezetest. Mar-mar mindenki elkonyvelte a nyi
tanyon a hazai gy6zelmet, nem ugy a vendegek, akik az utols6
utani percben egy szabadrugast kovet6en kiegyenlftettek. A ha
zigazdaknak ket alkalommal is sikerult megszerezni a vezetest,
de a masodik felid6re feljavult vendegek mindketszer egalizal
tak. A latottak alapjan igazsagos dontetlen szuletett a bajnoksag
els6 hazai merk6zesen, annak ellenere, hogy a hazaiak markab61
az utols6 percben csuszott ki a gy6zelem.

2017.08. 19. Atletico Bekescsaba - Gyomaendr6di FC 2: 4
G.: Furka ZS.(3), Kovacs T.

A nyaron jelent6s valtozason ment keresztLil az Atletico ja
tekos kerete, a vezet6k igyekeztek meger6sfteni az elmult sze
zonban igen gyengen teljesft6 gardat. Az els6 felid6 kiegyenlf
tett jatekot hozott nemi hazai folennyel. Ebben a felvonasban
egy-egy g61 szuletett, a hazaiak vezettek a felid6 kozepen, amit
a vendegek egalizaltak a felid6 vegen. A masodik felid6ben el
telt negyed 6ra utan a vendegek fokozatosan atvettek a jatek
iranyftasat, ebben szerepet jatszott a hazaiaknal bekovetkezett
kiallftas is az 53. percben, ezt kovet6en a 60. es a 66. percben
16tt g610kkal el6nybe kerultek. Erre a hazaiaknak meg volt va
lasza a 76. percben, de a vendegek sem adtak meg magukat es
a 83. percben szerzett talalattal vegkep eldontottek a merk6zes

Halalozas

Pataki Imrene Polanyi Magdolna Maria gyomaendradi
lakos 87 eves koniban, 2017. julius 19-en megtert Teremtaje
hez. Isten adjon neki arak nyugodalmat!

Vajda Janos:

Oszi tajek
Az egen a felha egymast uzi-hajtja.
Suhogva a parton hajlong a sikar.
Csovalja fejet hegyelen a makkfa:
hogy oda megint az oromteli nyar!
Gyiilemlik a hollo, varju kavarogva.
A cinege fazik a tiiskebokorba:
A kelti haraszton zokogja a szel:
elhervad a rozsa, Iehull a level.

Elhervad a rozsa, lehull a level!
Ezert sziiletiink hat, ez az eleti eel?
Csak eddig a palya, semmit se tovabb,
vagy itten az ember esak a1tozik M?
Mi itten orok: a halal vagy a let?
HoI itten a kezdet, hoI, es van-e veg?
Mi itt a esalodas, hoI itten az alom,
vajh, innen-e, avagy tul a hataron?

Az egen a felM egymast uzi-hajtja.
Bujdosni az erdan indul a katang.
Elnemul az erda, elszall a galambja.
Sirankozik a falubeli harang.
Mezakon az arnyek, tengereken a hab
mulik, sziiletik, mint mara a holnap.
A szemfadelet rangatja hideg szel:
elhervad a rozsa, Iehull a level.

Elhervad a rozsa, lehull a level!
Hiaba hisz ember, hiaba remel?
Hat semmi, de semmi, ami vigasztal
Ott tul amaz arkon ujra tavasszal?
Ereszkedik a ravatal a godorbe.
Darognek a hantok: orakre, orakre.
A sirra borulle hu szereta:
semmit soha vissza a temeta?!

Az egen a felha egymast uzi-hajtja.
Lemegy a nap. A nyaj hazater.
Tavolba vesz el halk, mela kolompja.
Kialt a kuvik, szall a denever.
Sirhalmot olelve az anya zokog.
- Majd ldgylil a esillag, ldsiit a hold.
S ott fenn a keresztfan suttogja a szel:
kinyilik a rozsa, ldhajt a level!

vegkimenetelet. A gyomaendr6di Furka Zsolt harom g61t vallalt
a szep sikerb61, ezzel mar a tavalyi onmagat idezte. Szoros mer
k6zesen a masodik felid6ben bekovetkezett hazai kiallftas utan
a tobb helyzetet kialakft6 Gyomaendr6di FC megerdemelt gy6
zeimet aratott.

Fulop Zoltan
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Assisi Szent Ferenc:
NAPHIMNUSZ

Mindenhat6, folseges es j6sagos Or,
TJed a dicseret, dicsoseg es imadas,
Es minden aldas.
lIJinden egyediil teged illet, Folseg,
E.s nem melf6 az ember, hogy nevedet kimondja.
Aldott legy, Uram, s minden alkotasod,
Legf6keppen urunk-batyank, a Nap,
Aki a nappalt adja
ef aki reank deriti a te vilagossagod.
Es szep 0 es sugarz6, nagy ragyogassal ekes:
~ te keped, Folseges.
Aldjon, Uram teged Hold nenenk
~~ minden csillaga az egnek;
Oket az egen alkotta kezed fenyesnek,
_ dragaszepnek!

Aldjon, Uram, tegedet Szel Ocsenk,
Levego, felhO, j6 es rut ido,
kik altai elteted minden te alkotasodat.

Aldjon, Uram, tegedet Viz hugunk,
oly nagyon hasznos 0,
oJy draga, tiszta es alazatos.
Aldjon, Uram, Tiiz batyank;
'(ele gyujtasz vilagot ejszakan.
E.s szep 0 es eros, hatalmas es vidam.
Aldjon, Uram, teged Foldanya nenenk,
Ki minket hord es enni ad.
Bs mindennemii gyiimolcsot terem,
fiiveket es szines viragokat.
Aldjon, Uram teged minden ember,
ki szerelmedert masnak megbocsat.
Bs aki tiir gyotrelmet, nyavalyat.
Boldogok, kik tiirnek bekesseggel,
Mert tOled nyernek majd, Folseges, koronat.
Aldjon, Uram, noveriink, a testi halal,
Aki elol e16 ember el nem futhat.
~kik halalos bUnben halnak meg, jaj azoknak,
Es boldogok, akik magukat megadtak
te szent akaratodnak,
Masodik halal nem fogfajni azoknak.
I?icserjetek Uramat es aldjtitok,
Es mondjatok halat neki,
es nagy alazatosan szolgaljatok.

Sik Sandor forditasa

Giotto di Bondone: Szent Ferenc predikcll a ma
daraknak, 1290. Reszlet az Assisi Szent Ferenc

bazilika freskosorozatclbol.

VAilOSOttl(
Szent Ferenc sulyos fajdalmak kozepette
megirja a Naptestver enekH

Milcor itt (ti. San Damian6ban) fekiidt
Szent Ferenc, otven napig, sot utana sem
tudta erzekelni sem nappal a napfenyt, sem
ejszaka a tiiz vilagossag:it, hanem alland6
sotetsegben elt a hazban es a cellacskaban.
Ezenfeliil szeme ejjel nappal annyira fajt,
hogy ejszaka tobbnyire nem tudott pihenni
es aludni. Ez pedig igen artalmas volt, es na
gyon sulyosbitotta szembajat es'mas beteg
segeit. Sot amikor megis pihenni es aludni
akart volna, annyi eger volt a hazban meg a
nadb61 keszillt es egyik oldalaval a haznak
tamaszkod6 kis kunyh6ban, s azok ugy jar
k:iltak es futkaroztak rajta meg koriilotte,
hogy nem hagytak aludni, sot imadsag ide
jen kiilonosen zavartak. De nemcsak ejje!,
hanem nappal is szerfolott zaklattak, ugy
hogy meg akkor is, amikor evett, folmasz
tak az asztalara. Tarsai es maga is ugy vel
tek, ez az ordog incselkedese, mint ahogy
az is volt. Ezert egyik ejszaka, latvan Szent
Ferenc, hogy ennyi nyavalyaja van, resz
vetre gerjedt onmaga irant, es magaban ezt
mondta: "lstenem, jojj segitsegemre, tekints
betegsegeimre, hogy tiirelmesen e1 tudjam
oket viselni:' Erre hirtelen ezt hallotta lelke
ben: "Mondd csak, testver, ha valaki beteg
segeidert es szorongattatasaidert oly nagy
es ertekes kincset kinalna neked, mintha az
egesz fold szinaranyb61 lenne, minden ko
dragako es az osszes viz balzsam lenne, te
azonban mindezt semmibe yenned, es ugy
bannal ezekke1 az anyagokkal, mint folddel,
kovekkel es vizzel, osszehasonlitva azzal a
nagy es ertekes ldnccsel, amelyet kaptal,
nemde nagyon oriilnel neki?" Szent Fe
renc igy valaszolt: "Nagynak kellene lennie,
Uram, annak a kincsnek es merhetetlen
nek, kiilonosen ertekesnek, nagyon szere
tetre melt6nak es kivanatosnak:' fgy sz6lt
hozza (a hang): "Akkor hat legy vidam,
testver, es nagyon is orvendezz betegsegeid
es gyotrelmeid miatt. Egyebkent pedig legy
olyan nyugodt, mintha mar orszagomban
lennel:' Regge1 folkelve azt mondta tarsai
nak Szent Ferenc: "Ha a csaszar valame1yik
szolgajanak egesz orszagot adomanyozna,
ugye nagyon kellene neki oriilnie? De ha
az egesz birodalmat, nemde sokkal jobban
oriilne?" Majd ezt mondta ne1dk: "Nekem
tehat ezentul nagyon kellorvendeznem be
tegsegeimben es gyotrelmeimben, vigaszt
kell talalnom az Orban, es mindig hal:it
kell adnom az Atyaistennek es egysziilott
Fianak, Urunknak, Jezus Krisztusnak es a
Szentleleknek a nekem juttatott nagy ke
gyelemert es aldasert, hogy tudniillik irgal
massagaban engem, meltatlan kis szolgajat,
meg mint testben elo embert kegyes volt
orszagar61 biztositani. Ezert az Or dicsere
tere, a mi vigasztalasunlua es szomszedaink

2017. szeptember

epiilesere uj dicsoito eneket akarok szerezni
az Or teremtmenyeirol, me1yeket nap mint
nap hasznalunk, es ame1yek nelkiil nem
elhetiink, de melyek altaI az emberi nem
sulyosan vet Teremtoje ellen. Naponta ha
latlanok vagyunk ekkora kegyelemert, mert
nem dicserjiik ugy Teremtonket es minden
j6 adomanyoz6j:it, ahogy illenek:' Ezzelle
iilt, gondolkodni kezdett, majd neldfogott:
"Mindenhat6, folseges es j6sagos Or:' Dal
lamot is szerzett hozza, es tarsainak meg
tanitotta, hogy enekeljek. Lelkenek ugyanis
akkora edessegben es vigasztal:isban volt
resze, hogy Pacifik testverert akart kiildeni,
akit vilagi eleteben a kolt6k kiralyanak ne
veztek, es aki fejede1mi udvarokba illo nagy
mestere volt az enekeknek, es nehany j6 es
lelld testvert kivant melle adni, hogy jarjak
a vilagot, predikalva es az Istent dicserve.
Azt akarta ugyanis es azt mondta, hogy
mielOtt valame1yikiik, aki tud predikalni,
predikalna a nepnek, es a predik:ici6 utan
is, enekeljek el az Or dicseretet, mint az Or
komediasai. A dicseret vegeztevel pedig
azt akarta, hogy a predik:itor ezt mondja
a nepnek: "Mi az Or komediasai vagyunk,
es azt kerjiik, azzal jutalmazzatok meg ben
niinket, hogy igaz biinbanatot tartotok:' Ezt
is mondogatta. "Mert val6ban mi masok
az Isten szolg:ii, ha nem komediasai bizo
nyos ertelemben, akiknek az emberek szi
vere kell hatniuk es lelki oromre kell oket
hangolniuk?" Ezt elsosorban a kis testve
rekrol szokta mondani, akil<:et a nep lelke
iidvossegeert kapott. Az Or dicseretenek,
ame1yet szerzett, tudniillik a "Mindenhat6,
folseges es j6sagos Or" kezdetiinek cimet is
adott: "Naptestver eneke", mert a nap szebb
minden mas teremtmenynel, es mindennel
jobban hasonlit Istenre. Ezert szokta mon
dani: "Regge!, mikor a nap folke!, minden
embernek kotelessege lenne, hogy dicserje
Istent, aki teremtette at, mert altala vila
gosodik meg szemiink nappal. Este pedig,
mikor bealkonyodik, minden embernek
kotelessege lenne, hogy dicserje Istent egy
masik teremtmenyeert, a tiiz testverert,
mert altala van vilagossaga szemiinknek
ejjel:' Majd ezt mondta: "Mindnyajan olya
nok vagyunk, mint a vakok, az Or pedig e
ket teremtmenye reven gylijt vilagossagot
szemiinknek. fgy ezekert es minden mas
teremtmenyeert, melyeket naponta haszna
lunk, kii16nosen es mindig dicserniink kell
a dicsoseges Teremtof' Ezt egeszsegesen es
betegsege idejen is keszsegesen megtette es
gyakorolta, es masokat is szivesen buzditott
az Or dicseretere. Sot, amikor betegsege su
lyosbodott, a maga szokta e1kezdeni az Or
dicseretet, kesobb pedig tarsaival enekeltet
te, hogy az Or dicseretenek vigasztalasa re
yen fe1edhesse a fajdalmak es a betegsegek
keseriiseget. fgy tett egeszen halala napj:iig.
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(8) A Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskola es Gimnazium hirei
- altalanos iskola -

Napkozis tabor a Szent Gelhirtben

Harom nap, negy felhipes
Bekescsaban, a ZENIT- en /Fuv6szenekari talalkoz6/ nagy sikert arat

tak a Szinfolt Mazsorett Csoport versenytancosai. Az unnephez melt6
an klasszikus indul6 zenere tancoltak a lanyok. Felcsendult: a Radetzky,
Szamosmenti, Fejervari indul6 es Monti orokbecsu zeneje: a Csardas is
nagy tapsot aratott. Az V. Gyomaendrodiek Vilagtalalkoz6jan, a Szine 
java galamusorban szinten tradicionalis musorszammalorvendeztettek
meg a kedves kozonseget, de az endrodi ligetben rendezett Nemzet
kozi Halaszle Fozoversenyen, es a Foteri Sokadalmon is jelen voltak a
mazsorett - tancosok, es musorukkal szinesftettek az augusztus 20-i
hetvege valtozatos programjait.

A nagyvaradi szekesegyhaz k6rusa
Gyomaendrodon

Az augusztus 13-i vasarnapi szentmisen a nagyvaradi sze
kesegyhaz k6rusanak gyonyoru zenei el6adasat hallhattuk az
endr6di Szent Imre templomban. Koszonjuk, hogy szebbe tettek
szamunkra azt a vasarnapot!
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5500 Gyomaendrod,
Szabadsag ter 6.

Egesz evben varjuk kedves
vendegeinket klimatizalt,
termalvizes szobainkban.
Vallaljuk barati, uzleti,

~ csaladi rendezvenyek le-
L....~~~:........:~..:.:::..:~~~....cJ bonyolftasat klimatizalt

ettermunkben 70 f6ig.

5502 Gyomaendrod,
Hidfo u. 2.

Barati, csaladi uzleti
rendezveny lebonyolf- _
tasat vallaljuk a teljesen
klimatizalt etteremben
160 f6ig.
Korlatlan 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

AGBO
ABUIIAZ

Gyomaendrad, Fa lit 15.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

Kedves vasarloim!
Oszi aianlataim:

• Fiinyfrok, bozolvagok, agvagok
• Eleklromos siivenyvagok, lombszfvok
• Eleklromos keziszerszamok, furogepek
• Sarokcsiszolok, furok, vagokorongok
• Niivenyvediiszerek, rovariiliik-gombaiiliik
• Gyomirlok, mulragyak, niivenylapok
• Viragcserepek, viragladak, viragfiildek
• Szegek, (savarok, lalicskak, viidriik
• Bogracsok, gazegiik, faszenek, allvanyok
• Feslekek, lakkok, ecselek, falfeslekek
• Kiimuvesszerszamok, asok, villak, kapak, sIb
• Vediikeszlyuk, munkaruhak, gumicsizmak
• Izzok, elemek, gombelemek
• Szunyoghalok, viaszosvasznak

Varom kedves vasarloimat!

FARKASMii


