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A gondolkoz6 ember megrendulve aU
a rnindeneket teremto es fenntart6 Isten
hatalmas titkai elott.

Micsoda felelmetes Ero, mely min
denhal6 tekintelye vedelmeben meg egy-
zi.ilott Fianak sem kegyeLmez, hanem

Kalv,lriara hurcolja, hogy e1egtelelt adjon
a hlzad6 emberiseg tengernyi buncert,
oktalan es halatlan megbantasaiert.

Es mily vegteLen Irgalom es Tosag,
hogy legyozi az ember legfelelmetesebb
ellenseget, az enyeszetet, elmtdast jelento
haMIt, es cppen akkor biztositja szamara

a feltamadast es az orok elelet, amikor
az emberi gonoszsag es elvetemiHtseg
bit6fara szegzi a vilag iidvosseget: Jezlls
Krisztust!

Nagy vagy Isten! N m vesztesz el sen
kit akit alkottal, es irgalmas szeretetedbe
fogadod aki Benned bizik!

Ketezer esztendo megdobbenthetet
len bizonysaga annak, hogy a feltamadt
Krisztlls hite es erkolcsi torvenye egyet
len mentsvara a rovidl<itas es sotet ketely
tltvesztoin tenfergo embernek.

Folytatfls a 6. oldalol1!
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Rendhagyo termeszetismereti orak

Marcius l-jen es 2-an asvanykiallftassal egybekbtbtt rend
hagy6 6rakon vettek reszt tanul6ink. A fels6 tagozatosok uj is
mereteket szerezhettek a pirit, ametiszt, hegyikristaly, sivatagi
r6zsa, obszidian, kalcitok keletkezeser61, lel6helyeir61 illetve
jellemz6ir61, a kisebbek pedig az 6slenyek maradvanyair61 es
tbrteneter61 hallgathattak erdekes el6adast.

ASl'clnyokr6lmclskent

Kalandos verseny

A Szalay Kbnyvkiad6 ebben a tanevben hirdette meg e16
szbr olvasasi versenyet, amelybe iskolankb61 10 csapat neve
zett, csapatonkE'mt 4-4 f6vel. A tbbbfordul6s megmerettetes a

tanev vegeig tart. Marciusban a gyerekek es patronal6 tana
raik egy kbzbs foglalkozas vegen ajandekot kaptak a kbnyvki
ad6 kepvisel6jet61.

Az Oveges program folytatodik

Marcius 7-en a 7.b osztalyunk tbltbtt el egy delel6ttbt
Szarvason, a Vajda Peter Evangelikus Gimnazium 6veges la
borjaban. A termeszettudomanyok nepszerusfteset szolgal6
programban el6szbr a szublimaci6val es az old6das folyama
taval foglalkoztak, majd fenymikroszk6ppal vizsgaltak meg

kulbnfele metszeteket, vegul latvanyos kfserletekkel elemeztek
Newton tbrvenyeit.

1848. marcius 15. emlekere

2017. marcius 14-en unnepi megemlekezest tartottunk az
1848-1849-es forradalom es szabadsagharc h6seir61, esemenye
ir61 az enekkar es az irodalmi szakkbr tagjainak kbzremukbdese
vel. A megemlekezest iskolagyules kbvette, amelyen ertekeltuk a,
felevzaras 6ta eltelt hetek programjait, eredmenyeit.

Szerencseparti - 21. jotekonysagi vacsora

Immar 21. alkalommal rendezte meg a szul6i kbzbsseg a j6
tekonysagi vacsorat. A 21 szerencseszam, fgy az est temaja a sze
rencse lett. A Rubin Panzi6 es Etterem dekoraci6ja is err61 sz6lt,
amit a rajz szakkbrbsbk keszftettek Kocsis-Pes6 Irma tanarn6 ira
nyftasaval. Minden vendeg kapott egy mezeskalacsb61 keszult
negylevelu 16heret, amely zsetonkent szolgalt az est folyaman. A

Szcrcncset hozott a kemenysepro gombja

f6szerepl6 szerencsefigura a kemenysepr6 volt Gellai J6zsef tani
t6 bacsi szemelyeben. 6 pbrgette a szerencsekereket, 6 hllzta ki
a nyertesek nevet. Az est bevetek~t gyermekbarat kbzbssegi ter
kialakftasara fordftjuk. KbszbnjLik a szervez6knek a j6 hangulatu
rendezvenyt, az adomanyoz6knak a tamogatast.

Tovabbi informaci6k a www.rozsahegyiiskola.hu oldalon.
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Onkormanyzati ~ J
allapit6 hataskore nines, ezert a bizottsag ebben a formaban java-

-,-~-<t 'I_!_~____' solta a kepvise16-testiiletnek elfogadasra az eloterjesztest.
".-. A 2017. evi koltsegvetes elfogadasM kovetoen megkezdodott az

'----------- titfelujitasi es karbantartasi terv elokeszitese is.
A terv keszitese soran az alabbi forrasok lettek alapul veve:
1. Helyi kozutak iizemeltetese, fenntartasa szakfeladat:

20 000 000 Ft.
2. Kerekpar 6t fellijitas: 17 000 000 Ft.
3. Utfel6jitas 10 000 000 F
4. Parkol6 epites 19685 000 Ft.
Az elm61t evekben kialakult gyakorlat szerint az eves karbantar

tas nagy feliiletu javitasokb61, kMylizasokb61, lltepitesbol tevodik
ossze. A Varosiizemeltetesi Osztaiy elozetes bejarasa, a kepviselok,
illetve lakossagi bejelentes alapjan az alabbi helyszineken varhat6ak
munkalatok:

IPO uti kerekparut, katyuzas Gyomaendrod terUleten, asz
faltterites, padkarendezes a Kenderaztat6, Egressy Beni, Baross
Gabor utcaban, valamint az Okt6ber 6 Up, Ijjusagi Up, illetve a
Vasarteri Up. 34- es epUlethez vezeto Utonl

Parkol6 epites:/PI: Blaha Lujza ut 7. szam elott, Bajcsy Zs.
utca-Kis Balint utca csatlakozasanal, Blaha Lujza-Endrodi utca
csatlakozasanal, PO ut- Napkeleti utca csatlalwzasanall

Gyoma 6jratelepitesenek 300 eves evfordul6jara legy korab
bi dontes alapjan/a Wodianer teret fel kivanja 6jHani a kepviselo
testiilet. A fellijitasara palyazatot irt k.i. Meghivasos alapon harom
tervezo iroda kapta meg a palyazati anyagot, de csak egy keszitett
ra tervet. Az elkesziilt terv mindegyik bizottsagnal vitat gerjesztett.
Wgiil az a dontes sziiJetett, hogy egy llj palyaztatas kereteben meg
keU ismetelni a kiirast es igy ez a javaslat kerlilt a kepviselo-testiilet
ele donteshozatalra.

20l7-ben alkalmazhato vizterhelesi dijak

Fogyaszt6 szegmens VizterheJesi dij (Ft/m3)

Lakossagi fogyaszt6 (rezsi-csokkentett dfj) 1,80

Onkormanyzati fogyaszt6 2,00

Hat6sagi dijas fogyaszt6 3,00

Szippantott szennyviz utan 4,50
Az arak az Afat nem tartalmazzc\k
Az Onkormanyzatnak a vizterhelesi dijjal kapcsolatban armeg-

Gyomaendrod Varos Onkormanyzatanak bizottsagai a h6nap
kozepen iileseztek es tettek javaslatot a kepviselo-testiilet fele az
alapoha kiirt palyazatok elosztasara.

A Kornyezetvedelmi alapra osszesen nyok palyazat erkezett. A
kiosztasra keriilo osszeget negy miJli6 forintban hatarozta meg a
k+epvise16-testiilet, amikor a 2017. evi koltsegveteset megalkotta,
de az igenyelt tamogatas meghaladta a hat milli6 for intot. A palya
zatok tartalmi es formai szempontb6l megfeleltek, a Varosfenntar
t6 Kornyezetvedelmi es Mezogazdasagi Bizottsag a paIyazati celok
megval6sitasanak erdekeben es figyelembe vetelevel tett javaslatot
az elnyerheto osszegre.

A Civil alap kotott feJhasznaIas6 reszeben 2 640.000 Ft kioszt
hat6 tamogatas szerepel. A Varosi Keptar gytijtemenye ertekei meg
orzesehez, gazdagitasahoz 1.540 000 Ft tamogatasra nylijtott be
kerelmet. Gyomaendrod Varos Tuzolt6 Egyesiilete 500 000 Ft-ra,
mig a Gyomaendrodi Polgaror Egyesiilet 400 000 FHa tart igenyt.
A Bethlen Gabor Mezogazdasagi es Elelmiszergazdasagi Oktatasi
Kepzesi AJapitvany 200.000 Ft tamogatast kert a kepviselo-testiilet
tol a "Gyoma 300 eves" esemenysorozathoz, amelybol a kozonseg
szamara szabadon IMogathat6 programokhoz is szeretne hozzaja
rulni.

Az Dgyrendi Oktatasi Kulturalis es Eselyegyenlosegi Bizottsag
megvitatta a Civil alap meghivasos komponenset is. Erre a tamo
gatasi formara 6 palyazat erkezett, melybol negy volt ervenyes. A
kiosztasra javasolt, a koltsegvetesben erre a celra elkiilonitett osszeg
mintegy 2,5 milli6 Ft, mig az igenyelt tamogatas nemileg megha
ladta a 3,5 milli6 forintot.

A Civil alap "B" komponensere a kepviselo-testiilet 550.000 Ft
ertekLi intezmenyi szolgaltatast biztosit termeszetbeni juttataskent r------------------------
a Kallai Ferenc Kulturalis Kozpontnak, valamint a Szent Antal
Nephaznak teremhasznaIatra. Ezt kozmuve16desi celb6l igenyel
hetik a szolgaltatast rendszeresen igenybe vevo civil szervezetek.
Erre a tamogatasi formara ot szervezet nYlljtott be kerelmet. A
bizottsag a benylijtott palyazatokat megvizsgalta mind tartalmi
mind formai szempontb61. Ennek alapjan tett javaslatot a tamoga
tas mertekenek megaUapitasara vagy elutasitasara.

A Penziigyi Bizottsag biralta a 2017. eyre Sport- es Idegenfor
galmi alapokra beny6jtott palyazatokat. A Sport alap nyilt paIyaza
tara 14, mig egyedi tamogatasra (sport telep fenntartasa) 2 palya
zat erkezett. A nyilt palyazati rendszerben 12 300 000 Ft, illetve a
fenntartas tekinteteben 700 000 Ft oszthat6 fel. A nyilt palyazatra
beerkezett tamogatasi igeny megkozeliti a 25 000 000 Ft-ot, mig a
fenntartasara 350 000-350 000 Ft tamogatasi igeny erkezett.

Az Idegenforgalmi alap szinten ket komponensli paIyaza
ti rendszer. Az "I\' komponens meghivasos, melyre 3 szervezet
ny6jtott be tamogatasi kerelmet. A kioszthat6 keret 1.500 000 Ft,
(igeny:2 275 000 Ft) mig a "B" komponens nyilt rendszerebe 8 pa
lyazat erkezett. A kioszthat6 osszeg 1 400 000 Ft.

Az Orszaggytiles 2003-ban meghatarozta azon terhelesi dija
kat, amelyek a szennyezo anyagok kibocsM6inak az altaluk okozott
szennyezesert fizetni kotelesel<. Az Alfoldviz Zrt. ennek alapjan el
keszitette a vizterhelesi dij kalkulaci6jat. Az eves vizterhelesi dij
megaUapitasa elozetes szennyvizmennyiseg becsles alapjan torte
nil<. MiveJ ezt pontosan megbecsiilni nem lehet, ezert elOfordulhat,
hogy tobbletbefizetes vagy dijhMralek keletkezik.
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CIVIL SAROK
"Abb6l lesz j6 tancos, aid rengeteget gyakorol, nem elegszik

meg egy szinttel, nem reked meg, fej16dni akar, es mindezt ugy te
szi, hogy k6zben alazatos marad:' -

interju Barath Beataval

Sokszor produkal az elet erdekes hely
zeteket. Nem gondoltam volna, hogy a 77
eves koraban megismert tanftvanyommal
evekkel kesobb majd interjut keszftek, sot
mi t6bb, majd egyutt dolgozom vele. Nos,
velem ez t6rtent. A Szfnfolt Mazsorett Cso
port egykori tancosaval, Barath Beataval
beszelgettem, aki az egyuttes tdnc asszisz
tense lett.

Mikor kezdtel el mazsorett tancra
jarni?

Egeszen pontosan 2000 szeptembere
ben jelentkeztem az akkori Szazszorszep
halad6 csoportba.

Hogyan erzeted magad gyerekkent,
kesobb kamaszkent majd felnottkent
az egyuttesben?

A kezdetekr61 az els6 dolog ami
eszembe jut, hogy nagyon izgultam, va
jon fog-e ez a "dolog" menni nekem? EI
neztem a nagyobb tancosokat es volt
egy pillanat, amikor egy pr6ba utan haza
mentem, es kijelentettem, ez nekem nem
megy, sose jutok el arra a szintre, amit a
Szfnfolt csinal. Aztan persze megis ma
radtam, rengeteget gyakoroltam, ami fej
16desi lehet6seget jelentett, a tUkor el6tt
gyakoroltam, hogy lassam magam, lassan
kialakult a testkepem magamr61, hogyan
nezek ki, amikor tancolok, amikor feldo
bom a botot, hogyan kell szepen moso
Iyogni. Imadtam a csoporthoz tartozni, a
baratsagaim, amelyek akkor kotettek, a
mai napig megvannak. Kamaszkent mar
nagyon tetszett, hogy mindig mentunk
uj helyekre, a versenyeken elert nagyon
szep eredmenyek, fellepesek hada: fon
tos volt az eletemben! Rengeteg id6t
toltottUnk akkoriban egyutt, es azokra az
id6kre szfvesen gondolok vissza. Feln6tt
kent atkerultem a masik oldalra, amikor
ugyanezt latom a lanyokon, es ismet e16
jonnek a sajat elmenyeim.

Milyen kedves elmenyre emlekszel
vissza legszivesebben?

Eleg hosszu lenne a felsorolas, de ne
hanyat emlitek: a Balatonalmadiban ren
dezett Mazsorett Fesztivalok hangulata,
elmenye az akkori 11-12 eves enemnek
sokat adott, ugyanugy, mint 200B-ban,
az Oroszlimyban rendezett orszagos ver
seny, ahol a csapat, a paros es az egyeni
dobog6s eredmenyeink mellett magam
nak tudhattam egy Mazsorett Szepseg
kiralyn6 cfmet is. Folytathatnam a sort a
francia-, erdelyi-, lengyelorszagi utjaink
kal, amelyek sZinten meghataroz6 elme
nyeket adtak nekem. Ha nem jelentke
zem a csoportba 10 eves koromban, sose
elem at az egyutt - tancolas elmenyet, a
kulfOldi utak nyujtotta szepseget.

Szerinted mi volt az akkori Szinfolt
sikerenek a titka?

Azt gondolom, hogy az egyseges aka
rater6. Mindenki ugyanazt akarta, huztuk
egymast, egyertelmu volt, hogy min
denki tudott mindent, gyakorolt. Nem
hianyoztunk a pr6bakr61, fellepesekr61,
nem hagytuk cserben sose a masikat, a
csapatot, Jolika nenit. Termeszetesen eh
hez az egeszhez az 6 szemelye is kellett,
az 6lenduletessege, hatarozottsaga, szer
vezesi kepessege nelkul ez nem val6sult
volna meg.

Kis idore abbahagytad a tancot, de
aztan kesobb rad tala It ujb61.

2011-ben 11 ev utan kileptem a
csoportb61, mert a Szegedi Tudomany
egyetem hallgat6ja lettem, es nehezen
tudtam megoldani a pr6bakra jarast,
gyakorlast, a fellepeseken val6 reszvetelt.
Fel evvel kes6bb ratalaltam az egyetem
sportegyesuleten belul a "cheerleading
szakosztalyra'; ami ugy gondolom, hogy
melt6 folytatasa is lehet, lett az eddigi
multamnak. fgy beiratkoztam hozzajuk,
ugyanugy eljartam az edzesekre, fellepe
sekre, majd 2015 februarjat61 atvettem a
csoport iranyftasat, amelynek jelenleg is
vezet6je vagyok.

Milyen nehezsegekbe utkozol a
csoport vezetese kozben?

Az egyetemen nehezebb osszehozni
egy huzamosabb ideig fennall6 csapa
tot, hiszen a kepzesek befejeztevel sokan

munkaba allnak, elkoltoznek mas varosba
vagy haza, fgy mar nem tudnak a csoport
tagjai maradni, mert nem fer az idejukbe
a tavolsag miatt. Ott van a vizsgaid6szak,
amikor sajnalatos, de erthet6 m6don,
nem tudunk teljes letszammal, ugyanugy
gyakorolni, a fellepeseket is mini formaci
6kkal oldjuk meg. l\Jehezseg ad6dhat ab
b61 is, hogy a 19 evesnel id6sebb lanyok
kozott neha nehez igazsagot tenni, de
szerencsere ezekre is mindig van megol
das.

Tobb eve egyutt vagytok, pr6bal
tok, felleptek tobb helyen. Meselj a
cheerleading-rol!

A cheerleading csapat a Szegedi Tu
domanyegyetem EHOK Sportegyesule
ten belli I 2011-ben alakult. Kezdetben
keves lany merte magat kipr6balni, aztan
kes6bb evr61 evre tobben csatlakoztak a
csoporthoz. Mivel az emelesek szerves
reszei ennek a sportagnak, fgy fiUk is je
lentkezhetnek hozzank. Jelenleg az egyik
legnagyobb elismeresnek szamft az, hogy
a MOL-Pick Szeged ferfi kezilabda mecs
cseken minden egyes BL merk6zes alkal
maval fellephetUnk, ezzel szponzoralnak
bennunket. Most a Dunai Regattara ke
szulunk lelkesen, ami miden ev majusa
ban kerul megrendezesre Budapesten, a
Muegyetemi rakparton. Ezen a rendezve
nyen az orszag majdnem osszes egyete
menek az evez6s csapatai csapnak ossze
a Dunan, s addig a parton: cheerleader
show megy.

Milyen a kapcsolatod a Szinfolt ve
zetojevel?

Azt gondolom, hogy kolcsonosen
segftjUk egymast, fgy a kapcsolatunk na
gyon j6nak mondhat6. Jolika lendUlete
b61 szerencsere en is vettem at az egyutt
eltoltott evek soran, fgy hamar megol
dunk barmilyen feladatot, kUlonosen, ha
ketten csinaljuk. J61 felepftette az egesz
eves edzestervet! Jolika a klasszikus, tra
dicionalis mazsorett koreografiakat ke
szfti a csoportnak, en pedig popularisabb
zeneket valasztok es nemcsak mazsorett
botot, hanem pompont es zaszl6t is for
gatunk. fgy hatekonyan egyutt tudunk
dolgozni, szeptember 6ta: 5 uj koreogra
fiat keszftettUnk kozosen a legnagyobb
mazsoretteknek, a Margaretaknak. Ce
lunk a csoport eszkoz - es mozgastech
nikajanak minel magasabb szinten val6
fejl6dese, versenyeken val6 sikeres sze
reples.

Meddig szeretnel tancolni, iIIetve
meddig szeretnel koreografiakat ke
sziteni?

Amfg csak id6m, energiam, egeszse
gem engedi, szeretek felallni a szfnpadra
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Elso a gyomaendrodi FOldhivatali Osztaly

2017. februar 28. napjan - az orszagban els6kent - a Gyoma
endr6di Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztalya fejezte be az osztatlan
kozos tulajdon megszlintetesevel jar6 kiemelt feladatokat.

A privatizaci6 soran a reszarany kiadassal orszagosan szamos
osztatlan kozos tulajdonll term6fold keletkezett, melyek eseteben
sokszor tobb tiz tulajdonos is kerlilt egy tab1<iba. Ez a nagyszamll
tulajdonkozosseg jelent6s nehezsegeket okozott mind a tulajdono
soknak, mind a fOldhasznal6knak. A tulajdonkozosseg megszlinte
tese sok esetben nehezkesen, vagy egyaltalan nem volt megoldha
t6. Az allam ezt felismerve felvallalta ezen fOldreszletek megosztasi
eljarasanak a lefolytatasat, valamint a koltsegek viseleset.

Az osztatlan kozos tulajdon megszlinteteset, a tulajdoni hanya
duknak megfelel6, onall6 foldreszlet kialaldtascit az allampolgarok
2012. ev junius 1-ig kerhettek az illetekes fOldhivatalnal, ez az id6
pont jogveszt6 hatalYll volt.

Minden megyeben egy jarast jeloltek ki az osztatlan kozos tu
lajdon megszi.intetesevel jar6 a feladatra 2015. ev januar 20-an, ezt
kovet6en felevente egy-egy lljabb jarasnal indult el a megosztasi
eljaras.

Bekes megyeben els6kent a Gyomaendr6di Jarasi Hivatal ille
tekessegi terlileten kezd6dott el a kampanyfeladat vegrehajtasa. A
Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. 2015. 01. 20-i megke
reseset kovet6en 8 napon belli! adatot kellett szolgaltatnia az osz
talynak a megosztassal erintett foldreszletekr61 az eljarasban reszt

vev6 jogi szolgaltat6 es foldmer6 vallalkoz6 reszere. Az adatszol
galtatas hatarid6n beli.il teljesitese utan a fOldmer6 vallalkoz6k el
kezdhettek a kerelemmel erintett foldreszletek keretmereset, azaz a
jogi allapot es a termeszetbeni allapot megfelelteteset. Ahol elteres
volt tapasztalhat6, ott valtozasi vazrajz keszitesevel az ingatlan
nyilvantartasi allapotot a termeszetbeni allapottal egyez6ve kellett
tenni. Azon foldreszletek eseteben, ahol nem volt elteres, illetve az
egyez6ve teteli eljaras joger6sen befejez6dott, ott a jogi szolgaltat6
elkezdhette az egyezsegkotesi eljarasokat. Ezen eljarasok kereteben
a kerelmez6k eldonthettek a megosztas kezd6 helyet es iranycit, va
lamint a megosztasi sorrendet.

Az egyezsegi jegyz6konyvek alapjan a foldhivatali osztaly ha
tarozatban allapitotta meg az egyes foldreszletek megosztasi kez
d6 helyet es iranyat, melyek joger6re emelkedeset kovet6en a jogi
szolgaltat6 a masodik egyezsegi targyalas alkalmaval a kerelmez6k
egyezseget jegyz6konyvbe foglalta. Ezen jegyz6konyvek alapjan
a foldmer6 vallalkoz6 elkeszitette a megosztasi vazrajzot, kitUzte,
majd birtokba adta a megosztott foldteri.ileteket a tulajdonosok
nak, A jegyz6konyvek, valtozasi vazrajzok alapjan a fOldhivatali
osztaly a vazrajzok vizsgalatanak zaradekolascit kovet6en elvegezte
az ingatlan-nyilvantartasban az atvezetest, mely kovetkezteben a
kerelmez6knek kialakult az 1/1-es tulajdoni hanyadll ingatlanuk.

Ez a kivanatos allapot az orszagban els6kent 2017. februar 28
an val6sult meg joger6s formaban, a Gyomaendr6di Janlsi Hivatal
illetekessegi teriileten.

A mellekelt kepek a pixabay.com 0ldalr6l szarmaznak.

es fUlig er6 mosollyal bemutatni a tancot. A koreografiakeszftes
nehezebb, nagyobb reszt vesz ki bel6lem, tobb id6t kell rafor
dftani,elmelyUlest, fantaziat, kreativitast es sok-sok gyakorlast
igenyel, de termeszetesen ez is resze, s6t fontos resze a tancnak.

Szerinted kibolleszj6 tancos?

En azt gondolom, hogy abb61 lesz j6 tancos, aki rengeteget
gyakorol, nem elegszik meg egy szinttel, nem reked meg, fej
16dni akar, es mindezt ugy teszi, hogy kozben alazatos marad.
A rendszeres gyakorlas a legfontosabb, valamint a reszletekre is
nagyon oda kell figyelni. Egy tancos akarjon az el6adasaval tet
szeni es hatni a kozonsegre!

Milyennek latod a mostani Szinfolt tancosait, lehetose
geit, versenyeit?

Azt latom, hogy a csapat nagyon akar, szeretne a legjobbak
kozott lenni, am ehhez-, mint emlftettem - rengeteg gyakorlas
szUkseges! Ha kialakul bennUk az egysegesseg, ha ugyanazt
akarjak, es figyelnek egymasra, huzzak egymast, amir61 a rE~gi

Szfnfoltnal beszeltem, akkor sokra vihetik egyUtt a lanyok! A ver
senyek sorat az elmUit heten megkezdtUk, es nagyon szep ered
menyek szUlettek! Igazan elegedetten jottUnk haza!

Mit uzensz tancos tanitvanyaidnak a jovore nezve?

Elvezzek, amit csinalnak, alljanak ki batran, feszesen, vida
man a szfnpadra! Ha csak lehet, 'szemellenz6sen' tegyek, mert
akkor biztos a szemelyes-, csapatos siker. Annak idejen en is
fgy tettem, es immaron 17. eve tancolok! Rengeteg elmenyt,
tapasztalatot kaptam, es a kitartasom is ennek a csapatnak, a
Szfnfoltnak koszonhet6, amelyet az elet mas terUleten is tudok
kamatoztatni. I<edves mazsorettek! Gyakoroljanak szUntelenUI,
es elvezzek a mazsorett tanc szepseget!

Koszonom szepen az interjut.

Gyomaendr6d, 2017. marcius 19.

Hunya Jolan

"

A Gyomaendr6di l<abft6szerUgyi Egyeztet6 F6rum
szervezeseben

Dr Zach r Gabor
indenna if··9 osegein

,
clmme

el6adast tart varosunkban.

Id6pontja: 2017. aprilis 20-an 17 6ra
Helyszfne: Varga Lajos Sportcsarnok

(5500 Gyomaendr6d Szabadsag ter 1.)

Az el6adas utan lehet6seg lesz kerdesek feltevesere is.
A program a resztvev6k szamara terftesmentes!

"
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Gyomaendr6di Tudomanyos Neprajzi Konferencia
2017. aprilis 28.10 6ra

Helyszin: Szent Antal Nephaz (Gyomaendrad, Blaha ut 21.)
Konferencia dme: Lelkiseg az els6 vilaghaboruban

A Templomos Lovagrend Arpad-hazi Szent Erzsebet
Kommenda 2017. marcius 18-an tartotta meg a 65. nyflt
kommenda gyuleset Gyomaendr6don, a Szent Imre Plebanian.
A program soran emlekeztek meg a 703 ewel ezel6tt maglyaha
Jalt halt utolso nagymesterlikr61, Jacques de Molayrol, es a 710
ewel ezel6tt megszunt Templomos Lovagrendr61. EI6adasaban
Toth Sandor tortenesz (Eger) beszelt Krisztus katonai tortenete
r61. Dr. Csizmar Oszkar szabadkai plebanos, f6iskolai tanar pedig
aTridenti zsinatrol es a katolicitasrol ma dmmel mondta el gon
dolatait. A Jacques de Molay Emlek-delutan 16-orakor gyaszmi
sevel zarult, ahol regi rftusu, latin nyelvu szentmisen vehettek
reszt a templomos lovagok, vendegeik es az erdekl6d6k. Az
Endr6di Szent Imre Templomban imadkoztak az utols6 nagy
mester es az elhunyt templomos lovagok lelki lidveert.

Ungvolgyi Janos

kplo OS
" . .,
o onJa

Ate
nd

15: Hunya
16.30: Gyoma
18.00: Endr6d

9.00: Endr6d
11.00: Hllnya
17.00: Gyoma

HusvethetfO: COnnepi nagymise)

Nagyszombat: (Feltamadasi szertartas es kormenet)

16.00: Hllnya
18.00: Gyoma
20.00: Endr6d

16.00: Hunya
18.00: Endr6d

Nagycsiitortok (Utols6 vacsora miseje es oltarfosztas)

NAGYHETlNUSEREND
EGYHAZKOZSEGEINKBEN

o.ly.
Forras:

Harmas Karas, 1938. marc. 15.

Husvetvasarnap: COnnepi nagymise)

9.00: Endr6d
11.00: Hunya
17.00: Gyoma

Nagypentek (Csonkamise es kereszth6dolat)

Alleluja! Hala legyen az Istennek!
Folytatas a cimlapr61:

Az ida felvetett nagy embereket. Egy-egy orszag vagy viJag
resz "tiiesak-paranyai" hangos eirpelessel h6d?lnak a "langesz': a
"hodito", a kivalo egyeniseg elatt. Es mi a veg? Evtizedek, szazadok
mulva halvany emleklik maradt esak fenn a felfujt emberi nagysa
goknak. A kezdet es a veg kurta hatarmezsgyei szuk korlatok kaze
szoritottak az emberi langeszt es hatalmat. A fale nem nanek az
egig!

Krisztus istensege, nagysaga, vegtelen szeretete es josaga rna
is ugyanaz, mint az elsa husvH napjan volt. Sot azt mondhatjuk,
hogy minel tisztabban lat az ember, s mine! jobban muveli ki gyak
ran kadas elmejet, annal inkabb belMja a hitetlenseg hiabavalo
eralkadeset es gylilalkada, lelekveszta fanatizmusat. Allando hare
es beketlenseg, zavart, keseru nyugtalansag, vegiil egy sz(\k kopor
so nem elegitheti ki a boldogsagra vagyo embert.

A Golgota sziklasirjabol a termeszetfOlotti e!et orak tavaszanak
balzsamos illata aradt szet e bun- miazmas vilagba. A feltamadas
bol, a lelek szabadsagharcab61 Istennel valo boldog bekekates, a
lelkiismeretben deru, az det ragas munkateren hivatasszeretet, ka
telessegteljesites nemes erzese es megelegedettseg fakadt.

A b(\nbanat kannyaradataban megtisztult lelki oltaron diadal
masan tronol a feltamadt Krisztus, es gyazelmes szava esodasan
eseng a lelek hllrjain: "Ne felj! En meggyaztem a vilagot. Aid eszi
az en testemet es issza az en veremet, halaIt nem 1M mindarakke!"

Isteni szo es igeret, megpeesetelve anmaga faltamadasanak hi
telessegevel: az igazsag megdanthetetlen val6saga!

Ezert esendiil boldogan 1,2 milliard katolikus ajkarol: Alleluja!
HaIa legyen az Istennek!
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"HALA..U HOL A TE FULLA..NKOD?"

A halottakr61 reformatus szemmel

A legut6bb hittuk, hogy a lelek sorsa tehM a haW utan vegleg
megpecseteltetett. Sokan szeretnenek valamit tenni elhunyt szeret
tiik tulvUagi sorsaval kapcsolatosan. De a Biblia hatarozottan allitja,
hogy az lehetetlen.

Nagy kisertes, hogy az ember folebe helyezze magM annak, amit
Isten mond. Sot, sok ember egyenesen bfralja Istent. Vagy foliil
biralja, amikor kinos igyekezettel vagy hatalmas anyagi aldozattal
pr6MI valtoztatni elhunyt hozzMartoz6ja lelkenek sorsan.

Masok az elhunyt lelkekkel pr6baljak felvenni a kapcsolatot, a
halottidezes kiilonfele praktil«l.inak a segitsegevel. Nem torodve
azzal, hogy Isten a halottidezes minden formajat sulyos bunnek ne
vezi es kemeny ftelettel sujtja. A Biblia vilagosan tanitja, hogy a ha
lottak lelke nem johet ki a Hadeszb61, a pokolb61 sem. Tehat az un.
halott-kerdesben kapott informaci6 soha nem toliik ered, hanem a
demon vilagb61.

Halottaink lelkenek sorsaert azert sem tehetiink semmit innen
a foldrol, mert Isten minden embert szemelyesen tesz fele16sse bli
neiert, hiteert vagy hitetlensegeert. Helyettiink egy csaladtagunk
sem tehet j6t, vagy nem veheti magara Isten iteletet. Halottaink
helyett egyetlen valaki tehetett valamit, es ez Jezus Krisztus, Isten
Fia. 6 viszont mar mindent megtett. Ha Jezus Krisztus aldozata,
keresztje egy embernek itt, a fOldon nem kellett, vagyis Krisztus
kozbenjar6 aldozatM elutasitotta, hogyan kepzelheti azt valaki,
hogy egy csaladtag, barat iigyeben egy ember barmit is elerhetne
ut6lag Istennel?! Ezt csak az gondolhatja, aki nem ismeri a Biblia
Istenet, hanem sajM gyartmanyli istenkevel pr6balja megoldani a
halottak sorsat.

Tudomasul kell venniink, hogy helyettiik nem tudunk hinni Je
zus Krisztusban. S ha valamit itt, a foldon, Isten es az emberek fele
elmulasztottunk, nem lehet p6tolni. Ezert nem Ids felelosseg, hogy
eletiinket mily m6don eljiik, es idonket, ezt a draga kincset, mire
forditjuk.

Sok embert foglalkoztat a kerdes: hogy lesz-e viszontlMas? E
kerdes szoros osszefiiggesben van a feltamadasr61 sz616 tannal.

A viszontlMas fogalma azt a remenyt foglalja magaba, hogy
egyszer majd minden csaladnak lesz egy boldog taIallcoz6ja a tul
vilagon, ahol ujra lMni fogjuk szeretteinket. Eloszor is, ilyen nagy,
egyetemes, minden emberre Idterjedo, boldog viszontlMasr61 sehol
nem beszel a Biblia. Nyilvan azert, mert ilyen nem lesz. Hangsulyo
zorn, olyan viszontlatas nem lesz, amelyen mindenki mindenkivel
boldogan talalkozik. Viszontlatason termeszetesen testi viszontla
tast ertiink. Ilyen ertelemben a viszontlMasra csak a feltamadaskor
keriil sor. Boldog viszontlMasa viszont csak azolmak lesz, akik hit
ben haltak meg, akik a halal utan az iidvossegre mennek. A l«l.r
hozottak viszontlMasa mindennek mondhat6 lesz, csak boldognak
nem. Itt a foldon is vannak talalkozasok, melyekre el sem megyiink,
vagy amelyek e16l elmenekiilnenk.

A hfvo keresztyenek azonban, akik mar itt a fOldon megk6stol
tak Jezus szemelyenek aldasait, s a mennyei vilag csodalatos legko
ret, ha viszontiMasr6l beszelnek, eloszor a Jezussal va16 taWkozas
es latas orome jut esziikbe. Ehhez a latashoz, hogy tudni illik meg
IMjuk Jezust, es ehhez az oromhoz kepest a szeretteinldcel va16 vi
szontlMas szazadrangu kerdes lesz. Ezert a hfvo keresztyent olykor
honvagy tolti be: hazamenni, az Urnallenni, az 6 orszagaban lenni,
es szeretni 6t orokre.

Papp Tibor
reformatuslelkesz

Husveti gondolatok

Husvet tbbb, mint munkaszuneti nap. A husvet az elet es ha
lal kuzdelme es az elet gy6z.

A f6papok a tbrveny alapjan halalra melt6nak talaltak Je
zus Krisztust, fennhangon a bunbsbk kbze soroltak, <5 azonban
esendben maradt. Amikor lekbptek, nem fenyeget6zbtt. Amikor
megkorbaesoltak, alazatosan elviselte. Keresztre feszftettek, pe
dig minden hatalom neki adatott mennyen es fbldbn. Megbltek,
kezet es labat dardaval atlyukasztottak, viz es ver folyt ki bel6le.
Miert volt Jezus er6telen ekkor? Miert nem rendelt mennyei se
regeket maga melle, hiszen megtehette volna? <5 megis megma
radt a szenvedes utjan. Ennek oka, hogy megvaltasunkat az ige
szerint, a pr6fetak altai sz610tt sz6 szerint akarta veghez vinni.

" ...a mi vetkeink miatt kapott sebeket, buneink miatt tbr
tek bssze, <5 bunh6dbtt, hogy nekunk bekessegunk legyen, az
<5 sebei aran gy6gyultunk meg ...az Ur akarata eelhoz jut vele"
(Ezsaias 53)

Egyszer esak mennyei er6k leptek kbzbe. Angyal hengeritette
el a kbvet a sziklaba vajt sfr bejaratat61, a sir 6riz6i tehetetlenne
valtak. Jezus feltamadt, ez egy megmagyarazhatatlan titok. An
gyal kbzblte az asszonyokkal az brbmhfrt: Jezus feltamadt, most
is eI. Jezus fgerete beteljesult.

Ezek az esemenyek a mi javunkra tbrtentek, hiszen altala a
menny kapuja el6ttunk is kinyflt. Isten irantunk val6 szeretetb61
adta halalra Fiat:

"Mert ugy ~.zerette Isten a vilagot, hogy Egyszulbtt Fiat adta,
hogy aki hisz Obenne, el ne vesszen, hanem brbk elete legyen:'
(Janos 3,16)

Jelentkezes hit-es erkolcstan 6rara
A 2017/18-as tanevben ismet bekerul kbtelez6 m6don az al

talanos iskolasok es egyhazi iskolaba jar6 diakok 6rarendjebe az
erkblestan es a hit-es erkblestan tantargy. A szul6kjelezhetik ige
nyuket az iskola fele, ha evangelikus hit-es erkblcstanra szeretne
nekjarni. Barki valaszthatja ezt a tantargyat felekezeti hovatarto
zas nelkul, sem a keresztseg, sem az evangelikus egyhazhoz val6
tartozas nem feltetele az 6ralatogatasnak. Az 6rakon a targyi tu
das mellett a Biblia tbbb evezredes ertekrendszeret, kereszteny
kulturank alapjat ismertetjuk meg a gyermekekkel koro~zta

Iyuknak megfelel6en kivalasztott tbrtenetek segftsegevel. Ovo
daban fakultatfv m6don folyik a foglalkozas. Szeretettel varjuk
gyermeket az evangelikus hit-es erkblestan 6rakon! Tovabbi ta
jekoztatast talal a http://hitoktatas.evangelikus.hu/ weboldalon.

Meghiv6
Szeretettel varunk mindenkit vasarnap 9 6rakor kezd6d6

istentiszteleteinkre! Aprilis 23-an 9 6rakor Ganes Peter elnbk
puspbk erkezik egyhazkbzsegunkbe, hogy egyutt adjon velunk
halat az elkeszult gyulekezeti teremert. A reszletes programr61
tovabbi tajekoztatast talalnak majd hirdet6tablankon es webol
dalunkon.

Fulbp M6nika
evangelikus lelkesz
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MEGEMLEKEZESEK

KovAcs IMRE IRO, POLITIKUSROL
Kovacs lmre (Alcsut, 1913. marchls 10. - New York, 1980. okt6ber 27.)

A gyomai szarmazasu Kovacs Imre sziileteserol ket hely
szinen is megemlekeztiink. Szi.iletesnapjanak elOestejen a volt
gyomaendrodi varoshaza falan elhelyezett emlektabIanal gy{]lti.ink
ossze nehanyan helyi tisztelOi koziil. A csendes megemlekezesen
Papp Tibor refonnatus lelkesz olvasott fel egy igeszakaszt:

"Mert a mi pillanatnyi konny{] szenvedesi.ink igen-igen nagy
orok dicsoseget szerez nekiink;

Mivelhogy nem a lathat6kra neziink, hanem a Jathatatlanok
ra; mert a lathat6k ideig va16k, a lathatatlanok pedig orokkevaI6k."
(2Kor 4,17-18)

Majd idezett a Reformatus Elet 1938. marcius 5-en megjelent
szamab61, Kovacs Imrenek az "Elnemult harangok" cimii irasab6l.

"Hal~atok magyarok! Magyar Reformatusok!
A mult evbe elsi.illyedt egy 400 lelkes baranyai magyar refor

matus falu! - A statisztika szerint 400 telekkel fogyott a mult evben
a reformatus magyarsag szama. - Somogyban csaknem hasonl6
nagysagll magyar falu siiJlyedt el!

EIsi.illyedt ket szintiszta magyar falu!
Faj-e ez minden magyarnak es minden reformatusnak?!
Kik keriilnek a hatch menti iires portalaa es iires hazakba?!
Szaboksb6l, Szatmarb61 magyarokat, de siirgosen e hatarvidek

megerositesere!
Miert van az, hogy a baranyai es somogyi szinmagyarsag pusz

tulasa meg mindig nem faj elegge a nemzetnek?!"
Tiszteletes ur beszedeben a jelenre is utalt es kerdeskent tette

fel, hogyha akkor azt mondta Kovacs Imre, akkor mit mondana
most. Az iinnepseg imadsaggal es koszoruzassal fejezodott be.

Masnap Budapesten a Nyary Pal utca 4. szam elott folytat6dott
a megemlekezes. Egy korabban elhelyezett emlektabla 6sszet6rt es
annak hasonmas leleplezesere keriilt SOl'. Kovacs Imrerol Dr. Turi
Kovacs Bela orszaggyiilesi kepviselo a Kisgazda Polgari Egyesiilet
eln6ke emlekezett meg. Kepvise!o ur beszedeben t6bbek k6z6tt el
mondta, hogy egy olyan politikusr61 emlekeziink, aki nemzetehez
hii volt es pont azokat a retegeket tamogatta, akik legjobban raszo
rultak es rna is raszorulnak. A jelenlegi kormany hatalmas erOfe
sziteseket tesz a videk felemelkedeseert, melyet nem megallitani,
hanem felemelni kell.

Ezt k6vetoen Kovacs Andras a Kovacs Imre tarsasag elnoke
sz61t, majd a tabla leleplezesere es kOSZOrllZasolaa keriilt sor. Az
elsa koszorut Szentgyorgyvolgyi Peter az V. keriilet polgarmestere
helyezte el.

A megemlekezes resze volt, hogy a Central I<avehazban 6ssze
jottiink egy Ius beszelgetesre.

Kovacs Imre sok gondolata meg rna is idoszeru, hasznos lenne,
ha mind tobben ismernek ujkori tortene!miink eme luval6 alakjat.

Varfi Andras

A helyi megemlekezes

KUNKOV. ~CS LASZLO
KIAtLiTAIl UDA'PESTEN

"Vilagjelek" cfm- ,------------------,
mel nyilt kiallitas
Endr6d szulbtte,
Kunkovacs Laszl6
fotogrMus, neprajz
kutat6 kepeib61, me
Iyek Bels6-Azsia es
Sziberia' sziklarajzait
es nepeletet tarjak a
liltogatok ele. Az un
nepelyes megnyitot
marcius 3-an tartot
tak budavari Magyar
sag Hazaban, ahol
a fot6kat magaban
foglal6 kbtetet is be
mutattak.

A megnyitot Var
ga Mihaly nemzet
gazdasagi miniszter
is megtisztelte jelen-
letevel, aki kiemelte, hogy a Kunkovacs Laszl6 altai letrehozott
gyujtemeny a fotomuveszet legnemesebb hivatasilt tblti be:
nem csupan nagy munkaval dokumentalja a regmult embere
inek alkotasait, hanem felrazza a kepzel6er6t is.

Baki Peter, a Magyar Fot6muveszek Szbvetsegenek elnbke
az alkotor61 szolva kijelentette, hogy Kunkovacs Laszl6 nemcsak
muvesz, nemcsak tudos, "hanem leginkabb mindkett6". Megje
gyezte, hogy az alkot6 nem szereti, ha fotomuvesznek nevezik,
mert 0 inkabb vizualis antropologusnak tartja magat. Ezek a fo
t6k nem szepelgo, de objektfv, nem az elet arnyoldalilt mutat6,
de megrazo kepek - mondta Baki Peter

B. Kovacs Istvan regesz, muzeol6gus, a rimaszombati refor
miltus egyhazi gyujtemeny igazgatoja a vizualis etnofotografia
egyik legnevesebb mesterekent szolt Kunkovacs Laszlorol, aki
bejarta Bels6-Azsia hatalmas tersegeit, ezen belUl tbbbek kbzbtt
kirgiz, kazak, baskfr, tuvai es mongol teruleteket. Szamara nem
szamftanak a fbldrajzi tavolsagok, a kiallftas liltogat6ja ezert fo
togrMiain keresztLil belephet az Ural barlangjaiba, megcsodal
hatja a kazahsztani sziklaveseteket, a mongol szarvasos kbveket
vagy a Lena melletti vesett kbveket.

Az ugyancsak "Vilagjelek" cfmmel megjelent, mintegy 200
kepet tartalmaz6 kbnyvet az alkot6 munkatarsai, M. Lezsak Gab
riella regesz es Somfai Kara David kulturalis antropol6gus mu
tattak be.

M. Lezsak Gabriella hangsulyozta, hogy a kbtetben a szerz6
az ember eredend6 gondolkodasanak nyomaba indult, ezert a
vilagjeleket igyekszik megfejteni is, kiegeszftve az utjai soran
szerzett tapasztalataival. Somfai Kara David ehhez kapcsol6
doan azt is elmondta, hogy kbzbs kutatasaik soran nemcsak a
terseg regeszeti emlekeit tartak fel, de szinte a"huszonnegyedik
araban" a bels6-azsiai nepek el6 kulturajilt is megbrbkftettek.

A majdnem 80 nagymeretU fot6t bemutat6 tarlat junius 25
;g liltogathat6.

Gratulalunk az alkot6 ujabb nagyszeru munkajahoz, mellyel
ismet gyarapitotta az egyetemes emberi kulturat. Kivanunk neki
tovabbi tartalmas, alkotasokban gazdag eveket!

Hegedus Bence

Felhasznalt irodalom: http://webradio.hu/hirek/kultura/
vi lagjelek_-jiaIlitas_esjonyv_kunkovacs_laszlo_belso-azsiai_
fotoibol-2017-03-03
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Miniszterek Endrodon

Kovacs Klara volt a Kisgazdakor f6 intez6je az iinnepi alkalmak,
vacsorak szervezeseben es lebonyolitasaban, am ezt a szerepet ram
ruhazta. Volt is teend6m a kovetkez6 egy-ket evben! Vaszk6 Mi
haly kepvisel6 ur gyakran hivott magas rangu vendegeket vacsoras
balakra. EIs6kent Ger6 Ern6 erkezett augusztus IS-en az uj Koros
hid iinnepi felavatasara. Vittiik baratn6mmel vacsora teritesehez a
szep mintas, hazisz6ttes abroszokat, viragokat az asztalokra. Csi
nosan feloltoztiink, himzett feher kotenyben, mosollyal talaltuk a
vendegeknek, helyi gazdaknak, n6knek, fer£laknak a £lnom porkol
tet (birkat, marhat, vadnyulat). Megtoltottek a nagy termet. Szep
ciganyzene mellett j6kedvvel telt a vacsoraid6. Mi, felszolgal6k
iigyeltiink az iires talak ujratoltesere es az italok p6tlasara. Vacsora
utan kezd6dott a hajnalig tart6 tancmulatsag.

Akkor meg nem tudtam, hogy mi, endr6diek milyen elvetemiilt
gazembert iinnepeltiink magas h6fokon. A harmincas evekben zaj
16 spanyol polgarhaborLlban Ger6 Ern6 gyaJazatos gyilkolasokat es
remtetteket kovetett el, kiilon nagycnagy elvezettel az egyhazi sze
melyek ellen. Gyulolte a keresztenyeket. Olyan eset is el6fordult,
hogy a mar legyilkolt 30 f6 apacat a templom melle vitette, sorra
lefektette, hogy levizelhesse 6ket. Micsoda miniszter! Szegeny Ma
gyarorszag! Mi mindent kellett megerned!

Emlekezetem szerint vendeg volt itt meg Tildy Zoltan koztar
sasagi elnok, Nagy Ferenc miniszterelnok, valamint Dobi Istvan es
Ortutay Gyula miniszterek is.

Az akkori orszagvezet6k azt akartak elhitetni ezzel a sokat szen
vedett es felrevezetett magyar neppe!, hogy a bolsevista vezet6 re
teg fogja majd felviragoztatni a kifosztott es letiport Magyarorsza
got. Tudjuk, mi vart rank. Jelenleg is nyogjiik tetteiket gazdasagi,
erkolcsi, mllvel6desi teren egyarant, amit rank hagytak oroksegiil.

Miel6tt blksuznek 1946-t61, meg kell emlekezni egy tragikus
esemenyr61. A kommunista vezerek eldontottek a nemet szarma
zasu, j6 magyarra valt, dolgos, szorgalmas emberek kitelepiteset
Nemetorszagba. A kollektiv bt\nosseg! Micsoda gylilOlet! Itt kel
lett hagyniuk foldjiiket, hazukat, vagyis minden ertekiiket (ugyan
akkor a bekoltoz6 uj tulajdonosok nagy oromere, amit ajandekba
kaptak).

1947

A helyi kommunistak nem engedelyeztek sok £latal f6iskolai,
egyetemi felvetelet, sem munk<\ba allitasukat. Varakoztak. Helyben
bizonyos szeme!yek dontottek tovabbtanulas engedelyezeser61,
amit legtobb esetben elutasitottak.

Haboru utan hivatalos szervek kihirdettek, hogy tilos radi6t
hallgatni, azokat be kell szolgaltatni. Mi beadtuk, a szomszedos
Jen6 nagybatyamek kutjukba dobtak. A hirdetes ugy sz6lt (leg
alabbis helyben), hogy kutyakkal kerestetik, aid netan eldugja ra
di6jat, nagyon megbiintetik, ha ezen valaldt rajtakapnak (Nemzeti
Bizottsag). Nagy volt a felelem. Nem tudom mikor oldottak fel ezt
a tilalmat, de sokaig hianyoltuk a radi6t. A kes6bbi evekben pen
ziink nem volt ujat venni. Oriiltiink, ha a legfontosabb e!elmet be
tudtuk szerezni. Gizikeek (szomszed rokonok) feltehet6en j61 elrej
tette!< radi6jukat, s amikor mar engede!yeztek hallgatasat, el6vettek
- mindnyajunk oromere.

Nyari melegben rendszeresen jartunk a Korosre, a nagyon
kedvelt es szep "Kisszab6"-ba. Dszas, fiirdes mellett kulturalis Id
kapcsol6dast is jelentettek ezek a delutanok irodalmi ismeretekkel,
versmondassal. T. Vince tornabemutat6t tartott neha szep fiives
teriileten, vagy a homokban. Atletatermetll, nagyon csinos, szep
flU volt. (Meg annyit Vincer61, hogy 1948-ban n6siilt, eskiiv6je
napjan a lakodalomb61 vittek el AVO-s rend6rok hamis vad alap
jan. Hat havi bortonbiinteteset letoltve jott haza ifjll felesegehez,

csaladjahoz, miutan megismerte az Andrassy ut 60-as "iidiilest"
tobb h6napig.) Mindenki felt koreinkben, szinte senld sem tudta
biztonsagban van-e, vagy barmikor johetnek erte nem letez6 bt\n
elkovetesenek vadjaval. Az is szomorll teny, hogy kinz6 volt az
Andrassy ut 60-ban egy endr6di, n6 es egy fer£l is.

Politikai veszfelhok

Teltek, multak a napok. Eveztiik a £latalsag adta szep es ese
menydus napokat, s kozben jottek az ujabbnal ujabb hirek nagysze
rll, kival6 kepessegll, becsiiletes magyar emberek bebortonzeser61
es kivegzeser61. Alig valasztottak meg Tildy Zoltant koztarsasagi
elnoknek, a "palastos h6her" (igy hivtak akkoriban, reformatus pap
volt) aJairasaival j6vahagyta a halalos ite!eteket. Zsaroltak ugyan,
de mar akkor sem ertettem, hogyha 6 nem ertett egyet az iteletek
kel, miert nem mondott Ie magas beosztasar61 (ezt csak 1948. juli
us 30-an tette meg). Talan reaja is sor keriilt volna. Haborut vesz
tettiink, de peldaul Jany Gusztav, a 2. magyar hadsereg vezerkari
f6noke sorstarsaival egyiitt miert valt haborus bunosse? Kivegeztek
6ket is es sok becsiiletes magyar embert a vezet6 retegb61.

Temetojanis

Id6s korom ellenere is megmaradt erdeld6desem a regmultak
irant: el6deim, e!etiik, szokasaik, rokoni kapcsolataik, gyermekne
veles, gazdasagi helyzet stb. Minden, amit id6s nagymamam es mas
oreg emberek elmondtak regi e!etiikr61. Nagymama a nyolcvanas
eveiben egyre tobbet kereste fel rokonai sirjat, es az evek haladtaval
gyakrabban is imadkozott, melyseges Istenhittel elt es naponta jart
reggeli misere. Hozzatartoz6it a regi Szarvasvegi temet6ben temet
tek el. Gyakran vele tartottam. KiilOnos elmenyt jelentett nekem,
f61eg a regebbi el6deim sirjanak latogatasa. Mindig eszebe jutott
egy-egy, szamara emlekezetes eset, amit nekem elldvant mondani.
Szinte minden eltavozottr61. Erdekl6dessel hallgattam. Ok hatan
voltak testverek, lanyok: Maria, Borbala, Anna, Erzsebet, Vikt6
ria, Terezia. Mariat egy jarvany vitte el18 evesen, a tobbiek tisztes
kort ertek meg. Anna 97 evet, Erzsebet, nagymamam 88-at. Szii
leik: Meszaros Pal es Gyuricza Erzsebet. Az 6k sziilei: Meszaros
Gyorgy es Dinya Borbala, valamint Gyuricza Istvan es David Ma
ria. K6keresztjiikon latszott a feliras, tobben meg az 1700-as evek
sziilottei voltak. Hanyecz Janos nagyapam el6dei: Hanyecz Janos
(fenykep van r61a, 1828-ban sziiletett) es Hunya Anna, az 6k sziilei
Hanyecz Gyorgy es Giricz Anna, valamint Hunya Pal es Kalmar
Anna. Szinten az 1700-as evekben sziilettek. Nagymamam utols6,
12. gyermeke hatevesen halt meg difteriaban. Arany fiilbeval6javal
es nyaldancaval egyiitt temettek el. Mondtak akl<or, hogy az ave
volt, maradjon is az ave. Nagymama tavozasa utan (1954) mind
addig latogattam e sirokat, amig fellelhet6ek voltak. A kereszteket
elvittek, helyiiket fak es cserjek boritottak, a viragokat mar Ie sem
tudtam tenni szamukra. Legjobban a Hanyecz dedsziil6k kettes,
gyonyorll kovacsoltvas sirkeretet sajnalom. Ez eleg sokaig helyen
volt, kb. 1970 koriil vittek el, feltehet6en vasgytijt6k..

A sok, nagymama altal elmondott tortenet szerint az el6dok:
magasak, vallasosak, tisztelettud6k, j6 anyak es felesegek, hllse
gesek es paraszti munkat vegz6k voltaic B6seges gyermekalda
suk arra osztonozte csaladjukat, hogy szorgalmas munkajuld<al
tudjanak venni mine! tobb foldet, s ezzel biztositva legyen ut6da
ik mege!hetese. Mar akkor is tudtak, hogy a rokonhazassag nem
egeszseges, ezt tobbnyire keriiltek, a mas kozsegb6l hozott lany te
hat oromet jelentett. Tudni kellett ugyan, hogy az ifju ara j6rava16,
tisztes, becsiiletes csalad sarja-e. Regen a sziil6ket altalaban nagy
tisztelet ovezte. J6 nevelesiik igazi lzincs volt, annak szellemiseget
igyekeztek atorokiteni gyermekeikbe. Ebben lattak biztositva a bol
dog es elegedett csaladok, s egyben a magyar nemzet jov6jet.

Hanyecz Margit
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Szanto Katalin megemlekezese - 1983. julius 20.

Megemh~kezesSzabo Erna n6verr61 - III. resz
(1912-1983)

KONNYEK HELYETT... TARTS VELONKl

Egeszsegnap Gyomaendrodon A Kozeleti K<ivehaz es a
Temphirills Alapitvany meghivasara Gyomaendr(jdon is megje
lenik a rakellenes egeszsegmegorzest hirdeto KONNYEK HE
LYETT. .. TARTS VELUNK! kampanyprogram. 2017. majus 13
an a Szt. Antal Nephazban a rakellenes eletmodot nepszenlsiti
az a kerekasztal-beszelgetes, amelyben 3 kivalo szakember vesz
reszt: Dr. Hegyi Gabriella orvos, az alapitvany kuratora, a Pe
esi Egyetem Dietetikai es Integratlv Medicina Tanszek vezetoje,
Dr. Kiss Istvan klltato orvos, a Peesi Egyetem Nepegeszsegugyi
Intezetenek igazgatoja, az alapitvany kuratorillmanak elnoke,
Dr. Svasties Egon onkologus orvos, az alapitvany szakmai tes
tuletenek tagja. "Elso hazai rakellenes szervezetkent ma is azt
hangslllyozzuk, hogy a nik megelozheto, sot jo esellyel gyogyit
hato, ha idoben felismerik a kialaklliasat. Mindenkinek fontos
tlldni mit tehet sajat magaert es miben kerhet segitseget. Ezert is
gondoltllnk ana, hogy az idei kampanyunk reszekent nemesak
beszelunk rola, hanem ajandekba adllnk egy bornik, valamint
egy szajuregi nikszurest a rendezvenyeinkre ellatogatoknak" 
mondja Vajda Marta kunitor, mb. ugyvezeto, a kerekasztal be
szelgetes moderatora.

Sokszor elfaradok flagyon! Pr6balom
er6sfteni magamat az Urral! Hanyszor, de
hanyszor egeszftem ki gyengesegeimet a
megholtakkal, az otthonokban el6kkel!" 
frja egyik levelben 1982 husvetji'ln. "Veled
meg kell, hogy tegyem kotelessegemet,
barmilyen nehez is! Igen, Uram, egyre ne
hezebb mindennap felvenni a keresztet, a
napi munkat, pedig tudom, hogy ez sokkal
konnyebb, mil)t egy betegseget, agyhoz
kotve viselni! Es megis nehez. Igazan er
ted es tieidert teszem! Vezess, iranyfts,
mutass utat, kuldj munkasokat, mert ak
kor en is felreallhatok. Te nem hagyhatod
eserben a szegenyeke1." (1982. III. 18.)

Mar teher es gond a eselekves, az oro
kos munka, az ujabb es ujabb problemak.
Ezt is ugy fogom fel, hogy viszem Uram
es Istenem, addig amig Te akarod." (1982.
X. 2;3.)

Es mi nem tudtuk es nem sejtettuk,
hogy energiajanak utols6 atomjait epfti be
a Szeretetszolgalat isteni tervebe ...

6. Egyre tobbet gondol es keszul a ha
lalra. Meg kellett meg vfvnia utols6 nagy
hareM: elfogadni a mindent, a leepules, a
tehetetlenne valas lehet6seget es a halal
kozeledtet. A ha/aba indul6 Krisztusr61
elmelkedve jegyzi fel: "Segits, hogy en
is szembe tudjak nezni a halallal, de ugy
nezzek szembe vele, mint Te, aki az Atya
hoz keszultel! Adj nekem er6t, Atyam!"
(1980.1.17.)

"Akkor es azzal foglak igazan meg
diesaiteni Teged, ahogyan szenvedek
es meghalok. Ez az elet - munka, gond
- esak jatek. A vegs6 hitvallasom es sze
retet szavam akkor fogom kimondani Ne
ked. Kerlek! Nem magam miatt, hanem
Temiattad, add, hogy eletem vegs6 szava
hitvallas es szeretet legyen!" (1980. IV.
20.)

"Uram, amint mulnak eveim es napja
im, egyre inkabb feltor bennem a kerdes:
mi lesz ezutan, hogyan tovabb, ha ki kell
allni a mozgalmas eletb61? Sokszor el
esuggeszt, felelemmel tolt el, mert tavlat
nelkulinek latom, de esak pillanatokig,
mert hitem mondja, s6t ertelmem is, hogy
a halallal nem fejez6dik be az ele1. De na
gyon igaz, hogy az Isten orszaga a "szent
bizonytalansag" orszaga. Mindig ujra es
ujra, nap mint nap el kell melyulnom, Ie
kell szallnom lelkem legbelsejebe, hogy
Veled talalkozva, egyesulve megeljem azt
a pillanatnyi orokletet, amely teljes val6
sagaban a halal utan bontakoz6dik ki, va
lik v?16ra. "Te vagy Uram, es remenyem,
Te! Es egyedul esak Te!" (1981. IX. 28.)

70. szuletesnapjan, 1982. mareius
4-en ezt irja: "Rad bizom jelenem, jovam,
eletem es halalom ... Legyen meg min
denben mindig, bennem es altalam a Te
szent akaratod.!"

Szinte esodalatosan teljesfti be eletet
es egyeniseget az isteni kegyelem egyre
kozelebbi, bensasegesebb lesz Istenbe,

Krisztusba kapesol6dasa es a Szuzanya
ba val6 bizalma. Utols6 bejegyzese ket
nappal k6rhazba menese el6tt tOrtent:
"Uram! A gyermekekkel val6 kapesolatod
ban es tanitasodban talan az a legfonto
sabb, hogy olyan bizalommal forduljunk
hozzad, mint a gyermek anyjahoz. Beteg
vagyok! Neha erzem, neha nem, de tel
jes szfvemb61 atadom magam neked. Rad
bizom magam! De nemesak magam, ha
nem mindent, amit Te ram bfztal. A Sze
retetszolgalat minden jelenlegi es jova
gondjat. A Te ugyed, eddig en safarkod
tam vele es erte. Lehet az az akaratod,
hogy ezutan mar mas satarkodjek vele.
Legyen aldott mindenert a Te szent ne
ved! Koszonom, hogy ilyen hallatlan nyu
galmat es beket adtal! Legy Uram aldva
erte!" (1983. V. 29.)

Halala varatlan es megdobbent6 volt,
de nem keszuletlen. Nehany nappal el6bb
mondta: "Most mar mindent elfogadtam
az Istent61!" Talan Isten azert akarta fgy,
hogy Erna n6ver szamunkra nem esak az
orokkeval6sagban, hanem az idaben es a
szfvunkben is mindig fiatal maradjon!

Amikor megrendulve alltunk ravata
la el6tt, ugy ereztOk, nem buesuzunk.
Nem azt mondjuk, hogy emleke elni fog
szivunkben. HitOnk es szeretetOnk azt
mondja, hogy nem veszftetWk el. Eddig
nalunk volt az Istene, most Istennel a mi
enk. Szent Bernat vigasztal6 szavai biz
tatnak bennunket: Vajon azert, mert latja
a mennyei Atyat,
megszunik benne
a sZE!retet szolgala
ta? 0, dehogy. Mi
nel tobbet lat, minel
tobbet ert es tobbet
ismer meg, annal
inkabb szeret. Ha
valaki nagyon tudott
segiteni itt a foldon,
mennyivel jobban
segft az egben. A
boldog haza nem
valtoztatta el a sze
retetet, hanem esak
novelte az1. Azert
mert nem tud mar
szenvedni, nem lett
reszvetlen irantunk,
hanem sokkal in-'
kabb magara oltot
te a legmelyebbre
hat6 irgalmat, mert
hiszen az irgalmas
sag forrasa el6tt all.

Ha valamelyik
otthonba mentOnk,
mindig kerte lato
gatasunkhoz az ott
honban elhunytak
segftseget. Gyer
meki bizalommal
hisszuk, hogy most

6 is a Szeretetszolgalat egi reszlegeben
vigyaz rank, 6 segit gondjainkban. Fordul
junk hozza bizalommal!

De leg6szintebben es leghalasabban
akkor es ugy gondolunk ra, ha nemesak
emleket 6rizzOk es apo/juk, hanem se
gftseget kerjOk, szellemet es lelkOletet
igyekszunk magunkban es kozossegunk
ben megval6sitani es elmelyfteni. S ez az
orokseg Krisztus szava: "Egyek legyetek!"

Erna n6ver maga is ebben foglalja osz
sze lelki 6r6kseget:

"Uram, az egyetertes minden k6z6s
segben az 6sszetart6 er6. Egyetertes,
beke, k6z6s eselekves, k6z6s tbrekves!
EI6sz6r Veled! Aztan egymassal."

Csak egyutt
Kez kezben
es mindegyikunk keze a Te kezed

ben!" (1981.1. 26.)
HisszOk, hogy ebben es a Szeretet

szolgalat minden Ogyeben segitsegOnkre
leszel es imadkozhatunk nemesak erte,
hanem hozza is!

Testver, ha egyszer eljutsz oda,
Nezz vissza hozzank batoritva!
rylutasd az utat, amin kell jarni ...
Es az ut vegen Jezus fog varni!

Hazatertel,
Nem hianyzik semmi.
Elindultal
Mind6r6kke lenni!
(Dienes V.: J6n az Isten.)
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Dr. Kat6 J6zsef "Kr6nikas Konyve", mint koranak tLikre - X. befejezo resz
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Ugy tudom, hogy a l<ovetkez6 mondas
gyomai eredetO lenne; ..... azt kapod mint
Bugyi a tapasztasert". B6vebb tajel<oz6das
es az ..elvtars" megsz6litas okan ezen vers
szakaszt is lefrom; 1924 novembere tajan
a kormany rendell<ezett a "kozszolgalati
illemtan" targyaban, hogy tudniillik hogyan
kell fogadni-beszelni a hivatalban ugyes
bajos dolgaban jarkal6 polgarral. Miert ep
pen ekkor? Mert hat feszultseg volt b6ven,
novekedett, s6t felgyorsult az elszegenye
des, akei6ba leptek a szoeialdemokrata
part erny6je alatt a betiltott kommunista
part al<tivistai, s buvos-bajos "elvtarsi" eso
dalatos jovend6t kiabrazol6, elkepeszt6
fgeretekkel borzoltak a kfnjukban fogekony
embereket. Aminek fOtermeke leend a fo
koz6d6 gyulolet minden s mindenki ellen,
"nepnyuz6" lett, lehetett akarki, akit, akiket
6k, az "elvtarsak" annak mondottanal<.

fgy juthatott eszebe kolt6nknek az egy
szeri kiraly es annak fUrkesz6je boles mon
dasa, mert hogy akkor remult meg a kiraly,
mikor a furkesz6 azt jelentette: ..... hogy
mulat a nep, mert mfg esak sopankodik, de
dolgozik is, addig nines baj ... ".

1. Vigassag istene
Leszallott a foldre,
R6zsafatyolt terft,
A temerdek konnyre.

2. Volt bel61e b6ven,
A kozel, sa tavol,
Maiglan is nem mas
Csak fekete fatyol.

3. Megis perdul a tane
S szall a szilaj n6ta,
Ahogy nem tette egy
Emberolt66ta.

4. Hejehuja vfgsag,
Akarmerre nezel,
En uram teremt6m,
Ki gy6zi ezt penzzel?

5. Maskor is volt j6kedv,
Maskor is volt elet;
De ilyen nagy langra
Meg sohasem eledt.

6. Mikor elmult holtak
Csillagszeme rebben,
Tud-e gyonyorkodni
Most az emberekben?

7. Szeges ostoraval
Itt suhog a vegzet;
Arva magyar nepem
Tan vesztedet erzed?
Gyoma, 1925. januar 11.
Aztan sz61 kolt6nk a divatr61. EltOnt a la

nyok, asszonyok labar61 a esizma, helyette
bejott a fagyasbiztos szuk, gombos, magas
szaru eip6. Ezen felul a gyomai modern
lanyok h6eip6ben jarnak, melynek is boly
has szegese van, mint egy yen igasl6nak
esudje, labszaron a rueskos kotott harisnya
helyett a p6khal6 selyem harisnya, szem-

vakft6 ez a divat. Az inflaei6s id6 ellenere
batorsagot vett az el6jar6sag - bar mar
utban volt a kemeny valuta, a peng6 -, s
nehany uteaban a jardas oldalon betonjar
dat esinaltatotl. Az annat felszedett teglaval
Besenyszeg, s Banomkert jardakat kapotl.

FeltOnt a kolt6nknek, hogy az erdekel
tek, tudniillik a koresmarosok, hentesek
gyujtik a jegel. Na, nyaron - teszi fel a ker
dest Kat6 J6zsef - miert nem gyujtik a me
leget, inkabb ezen torne a fejet Konesek ta
nar ur. Aki szamos talalmany "megindft6ja"
volt, s ..szamtalan gyermek atyja".

Az onkentes tOzolt6sag a mult szazad
fr6inak, ujsagfr6inak, firkaszainak szinte
alland6 eeltablaja volt. Am a lelkes on
I<enteseket ez egyaltalan nem zavarta.
Tobbsegeben a kisiparosok adtak a le
genysegel. Az aranygombos, rezsisakkal
ellatott paranesnok alta laban kiugrott volt
tisztiiskolas, vagy hajdani zupas 6rmester,
vagy tartalekos altiszt vall. Gyoman eppen
Madaras Gyula tartalekos szazados, vitez
es malomigazgat6 (Tisza malom) volt a
paranesnok. Vitez Madaras erdelyi szar
mazasu, annan menekult, nyugodt, derus
modoru ember vall. Hivatali munkajan tul
legtobbet spotkorokben mozgotl. Elnoke
volt az Onkentes Egyletnek, a paranesnok
hetkoznap egy torna tanft6 volt a Wagner
uzlethazb61. Kun Feri
baesi, aki a F6te
ren a volt Wodianer
kastely egyik uzlet
helyisegeben boltos,
szabadidejeben ki
val6 trombitas. Majd
meg egy Szeret6
nevu koteles mester,
s Kohler nemetvarosi
szab6mester.

Ujfent a vada
szokr61, most azokr61
akik kimaradtak a va
dasztarsasagokb61.
Bere Imre devankoz6
vanyai szomszed, a
gyomai hatarban. Az
tan Kat6 Gyula a kis
templom uteaja ve
giben (Matyas kiraly
utea), a "parti ma
10m" tulajdonosa. Aki
sokat aldozott arra,
hogy a veget nem
er6 sipft6 fejhangon
el6adott mond6kait
a I<oesmai sereg ve
gighallgassa. Meg
Osapay ad6tisztvi
sel6 a varoshazan,
nagyrabeesult, koz
ismert stuszi vadasz
vall. Serkedi Janos
baesi regi kioregedett
vadol6, aki a tavaszi
6zbak kilov6 vada
szat szervez6je volt,
mint az Ivanfeneki

Armentesrt6 Tarsulat penztarosa ment
nyugdfjba. Ezid6tajt tervei alap.jan rendezte
Papp Zsiga baesi a gyomai Oreg temet6t,
s6t meg egy okleveles epitesz beesuletire
valt volna pazar ravataloz6t is tervezetl.
Gipszmodellje ma is a reformatus templom
toronyszobajaban porosodik. (Erdemes
lenne egyszer kozszemlere kitenni, vagy
netan kolesonadni a Papp Zsigmond Em
lekhazba, lathat6va tenni.) Am jott az 1950
es evek, a sfrkovek, fejfak eltOntek, a jege
nyetolgyekbe beleette magat a h6seineer, s
alig van bel61e egy-kett6 ep bel6le, szant6
fold s enyeszet lett ez a kezdemenyezes is.
No meg ipartelep lett egy nagyobb resze a
Vasut utea fel61. J6magam - Cs. Szab6 Ist
van - sikertelen kfserletet tettem arra, hogy
gyujtsuk ossze a korulbelul 4-5 fele tfpusu
szep fejfakat - gyomaiasan "fUt61 val6 fa
kat", legalabb egy tueatnyil. Nem sikerult,
nem talaltam megert6 lelkekre.

Nehany szemelyr61 sz616 elbeszelest
kihagytam edesapam frasab61, mert nem
szfvesen keverednek bele holmi szemelyi
segjogi zurzavarba. S itt veget ert Dr. Cs.
Szab6 Albert ny. kozsegi allatorvos kezira
tanak kozlese.

Kozreadta:
fia, Cs. Szab6 Istvan
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"Es megerzik a fenyt a gyokerek.
Es szel tamad. Es folzeng a vilag.'·

Versek Husvetra

DsidaJeno: Vtols6 vacsora

I<ezeben megtorik az ostya.
Az area olomszurke mar.
(Szelzilalt agyan Maria topreng:
Mme jar, jaj merre jar1)

Judas ejsotet szemebe
kapzsi vagyakkarvalya Ul ki.
(Maria sohajt esendesen;
Fajdalmas aldas Jezusl szUlni.)

- Bizony mondom, az Atyahoz megyek,
mielott a Vigasztalot hoznam -
(Maria susogva fohaszkodik:
Vezereld haza hozzam!)

Faklyasok lopoznak a hegyre,
az olajfak furesan osszesuhognak...
(Maria egyedUl sirdogal:
Mi lesz holnap1J

Hirtelen hUgo szelvihar hardul,
a Cedron morajlon felrian 
(Maria belesikolt az ejbe:
Meghal, meghal a fiam!)

Ronay Gyorgy: Este a Golgotan

Sirjukba visszatertek mar a hollak.
Pihent a varos.
Az utakon at
orok eirkaltak. Font a katonak
a koesmaban koekaztak es danoltak.

Beesteledett. J6zsefnel zokogtak
az asszonyok. A szoba ablakM
elfUggonyoztek. Annas lakomM
adoU. A kutyak ugattak a holdat.

Magdolna ott alit az lires kereszl
toven. A Mestert alkonyatkor levettek.
Sir!. Felt. S egyszme latta: az ijedt eg

alatt a szegyen faja noni kezd,
a karjait a vegtelenbe farja,
s az alvo Foldre raborul az arnya.

R6nay (jyorgy: Olajfak ejszakaja
(reszletl

1.

Szallj Ie, ejszaka, szallj,
szenvedes ejszakaja,
hutlenseg ejszakaja,
gyolrelem ejszakaja,
irgalom ejszakaja.
Takard be lepteiddel a foldet,
boritsd ra Fekete lepedodet,
minden kinokra vond ra szemfedodet,
fGggonyozd eI a verejtekezoket.
Szallj Ie, ejszaka, szallj,
fajdalom ejszakaja,
kegyelem ejszakaja,
arulas ejszakaja,
megvaltas ejszakaja.

2.

Akik a Mzban Glnek,
a lampa fenykoreben,
tedtell asztal mellell
Glnek es lakmaroznak,
eszik a lakoma teste!,
isszak a lakoma veret,
s a tampa fenykoreben
nem latszik a sotetseg 
akik a hazban Glnek,
azok nem veszik eszre,
mikor nyilik az ajto,
eppen esak egy arasznyi!,
esak hogy a Bun kiferjen.
Fejet leszegve surran,
vallM behuzva lepked -
Uudas) Nem ~n vagyok, nem en!
Nem en nyllltam a taiba,
nem kezem volt kezevel,
nines is kezem, levagtak:
hianya var a penzrel
nem en alkudtam erte,
verdijat eletere:
nem en vagyok, nem en!
Akik a hazban Glnek,
nem is IMjak osonni,
fal mellelt elsuhanni,
arnyekM rejtegetni,
amint kilep az ajton,
kilep az ejszakaba -
Uudas) Nem en vagyok, nem en!

Pilinszky Janos: HARMADNAPON

Es folzugnak a hamuszin egek,
I)ajnalfele a ravensbrucki fak.
~s megerzik a f~nyt a gyokerek.
Es szel tamad. Es falzeng a vilag.

Mert megolheltek hitvany zsoldosok,
es megszUnhetett dobogni szive 
Harmadnapra legyozte a halalt.
Et resurrexit tertia die.

Simon Istvan: Husveti kormenet

A fU zoldbe s feherbe
oltaztek a fak.
A meggyviragszagu egre
paraboJat, szaz karikM
rajzolsz, pogany duhajunk,
sze!, sze!, aprilisi,
mig a baldahin lengo
aranysatrat dalarda, gyertya es esengo
kiseri,
s negy ember a magasba tartva viszi.

Elal a gyerekek parja esoszog,
azlan a lanyok feherben,
s taIpig feketeben
iparasok -
s vegUI arad a gorbe-ulu,
kek hegyek alatti tiszla falu
megfaradt, ahltatos
kimosdott nepe.

Aldolt szombati este!
A harangszo aranyos felhokig evezve
duhaj notat esap a leres vilagnak.
Mennek, mennek, folcsap a por,
a tamzsi labdarozsabokor,
az alma-, a kortefa agak
mind, mind, mind a csokor.

Enekelnek istal1ok, pajtak,
feszerek kozt, a hosszu uton.
Feher ingUk alatt az er
kotelkent kidagad nyakukon.
Tortek sok szazadon at,
pestisen at,
haborun at,
de evenkent egyszer esak vigan kidaloljak
teli torakM!,
vilagga szorjak a tavaszi porMI
a nagy himnuszt, az alielujM.

5 addig a tavasz - zold es Feher kevereke 
a1dast ad a dulOkre, ekekre,
hersen Ceres dardas buzaja,
elbujhat mar benne a nyu!.
A menet utolso kanyarul
allelujazva,
mert itt a tavasz,
s verejtekes nyar jon a viragsugaras,
minden evben halottaib61
feltamado, os mezei vilagra ...
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Egeszsegrol-betegsegrol

Kedves O/vasok! A tavaszi h6napok eljoveteteve/ aktud/is temd
ban a vd/asztdsom a medvehagyma nevu gyogynovenyre esett,
mert a tavaszi meregte/enftesben hatekonyan a/ka/mazhato, im
munerosftO hatdsu es a gyujtesi ideje a kora tavaszi idoszakra esik.

Nehany tudnival6 a medvehagymar61 - (Allium ursinum)

Hazankban arnyas, bukkbs erdok aljnbvenyzetet alkotja,
a 25-30 cm-es evelo nbveny levelei landzsa alakuak, fenyesek,
elenk zbldek, hofeher viragai nyflnak tavasszal. A medvehagy
ma nepies nevei: erdei fokhagyma, kfgyohagyma, sasihagyma,
vadfokhagyma. A gyogy-es fUszernbveny gyujtese meg viragzas
elott a marciusi-aprilis elejei idoszakban tbrtenik, mert viragzas
kor a nbveny mergezo hatassal bfr. A gyogyaszatban a medve
hagyma levelei es hagymaja kerulnek felhasznalasra.

A medvehagyma kulbnbbzo hatoanyagok kbzul tartalmaz
allicint, B1-,B2-, B3- es (-vitamint, magneziumot, calciumot, cin
ket, mangant, vasat es szelent. (-vitamin es vastartalma magas.
A medvehagyma a fokhagymahoz hasonlo, csak annal erosebb
gyogyito hatassal rendelkezik. A medvek teli almukbol felebred
ve ezt a nbvenyt eszik, hogy megszabaduljanak a szervezeWk
ben felgyult mereganyagoktol, a gyogynbveny gyomor-, bel-es
vertisztfto hatasa reven. Innen eredeztetheto a medvehagyma
neve.

A gyogynbveny eros vertisztfto hatassal rendelkezik, elose
gfti a szervezetben lerakodott olom es mas nehezfemek kiUru
leset.

A svajci gyogynbvenyes gyogyito, I<unzle tiszteletes szerint:
"Az egesz testet megtisztftja, kihajtja belole a megrekedt, koros
anyagokat, egeszsegesse teszi a vert, kiuzi es elpusztitja a mer
gezo anyagokat. l\Iincs a fbldbn meg egy olyan nbveny, amelyik
ennyire hatasosan tisztftana a gyomrot, a belrendszert es a vert,
mint ez."

Bels61eg es kulsoleg alkalmazva egyarant kedvezo hata
su idUit borproblemak, mint psoriasis, pattanasossag, korpas-,
gombas bor eseten.

A medvehagyma serkenti a maj, az epeholyag mukbdeset,
fokozza a belek nyirokkeringeset, kivalaszto mukbdeset. Hate
konyan eltavolitja a belekben levo kulbnbbzo gombakat, fgy a
(andida-feleket is es a medvehagyma fereguzo hatasu. I<edvezo
lehet fertozes vagy stressz okozta kr6nikus hasmenes vagy szo
rulas kialakulasakor.

A gyogynbveny kbhbgescsillapft6, immuner6sfto, gyulladas
csbkkento hatassal bir, az antibiotikumos kezeleseknek nagyon
jo kiegeszito szere lehet.

A n6i szervezet hormontermeleset optimalizalja, kimaradt
menstruacio eseten is elonybs fogyasztasa. Mersekli a valtozo-

kori panaszokat es gatolja a korai csontritkulas kialakulasat.
Ferfiaknal hasznalata kedvez6 lehet prosztatagyulladas es

joindulatu prosztata megnagyobbodas eseteben.
A hugyutakat, a veseket tisztftja, kisebb kbvek, vesehomok

tavozhat a medvehagyma alkalmazasakor. Hatekony vizelet
fertotlenitoszer es kedvez6 hugyholyag gyulladas megelozese
ben.

A medvehagyma vizelethajto hatassal bir, igy a vernyomast
is csbkkenti. (sbkkenti a koleszterin-szintet, az erelmeszesedes
megel6zhet6 vagy csbkkenthet6 a medvehagyma fogyasztasa
val.

Rheumas panaszoknal is kedvezoen hat, tovabba nyugtatja
az idegrendszert, igy hatekony lehet almatlansag eseten is.

Vastartalma reven el6segiti a verkepzest, cinktartalma es
gyulladascsbkkento tulajdonsaga miatt el6segiti a sebgyogy
ulast.

Hatoanyagai gatoljak a verlemezkek bsszecsapzodasat, igy a
medvehagyma fogyasztasa veralvadasgatlokkal, nem-szteroid
es szteroid gyulladascsbkkent6kkel nem vagy csak orvos vele
menyenek elozetes kikerese eseten ajanlott. Terhesseg es szop
tatas alatt a medvehagyma fogyasztasa nem ajanlott.

A tinktura ajanlott fogyasztasi mennyisege 12-16 csepp na
ponta 1,5 deciliter tiszta vizbe cseppentve. A medvehagyma
szaritott levelebol keszult teabol naponta 2-3 cseszevel is iha
tunk. A teat langyosan borogatas vagy lemosas keszftesere is
alkalmazhatjuk.

Forrds: Maria Treben: Egeszseg /sten patikdjdb6/
/nternetes forrds:
Medvehagyma a szervezet kemenyseproje IKerekEgeszEmber

dr. Macsari Judit

,
PAPIR

5500 Gyornaendrod, Kossuth u. 31
Nyitva: Hetfo-Pentek: 7-17 Szornbat:8-12

Telefon: +36 (30) 2780-405

VARJUK A TAVASZT
- izleses selyemviragokkal
- tavaszi dekorclci6kkal
- kiilbnleges ajandelctargyakkal
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A ZTAG
- szabadban tarolt, tartosan i:isszerakott, cseplesre vagy nyomtatasra var6 gabona (elsosorban buza) -

2017. aprilis

Az EU-NAK IS RESZT KELL VALLALNIA A MAGYAR

BAROMFITARTOK KARTALANITASABOL

Erdos Norbert eur6pai parlamenti kepviselo cikke

"A jelenlegi mad:hinfluenza-jarvany az Eur6pai Uni6 tagorsza
gainak a ketharmadaban feliiti:itte a fejet es ott hatalmas pusztitast
okozott. Itt elsosorban egy uni6s szinti.j problemar61 van sz6. Ezert
az EU-nak is reszt kell vallalnia a baromfitart6k kartalanitasabol,
igy erre a celra az Uni6 ki:iltsegvetesebol is felre kell tenni" - je
lentette ki Erdos Norbert eur6pai parlamenti kepviselo az Eur6pai
Parlament Mezogazdasagi es VidekfejIesztesi Szakbizottsaga i.ilesH
ki:ivetoen Briisszelben.

A fideszes politikus hozzatette, tajekoztatta a parlamenti szak
bizottsag tagjait arr6!, hogy a madarinfluenza Magyarorszagon is
sulyos karokat okozott. A hazai kar meghaladja a 21 millio eur6t.
Ti:ibb mint 250 allattart6 helyen 3,3 milli6 darab allatot altattak el,
ennek a ki:iltsege 11 miUio eurora teheto. Az Afrikaba tarto van
dormadarak vonulasa miatt tavaly novembertol tombolo jarvany
egyebkent sujtotta a nyugat-europai orszagok ti:ibbseget, igy Fran
ciaorszagot, Hollandiat es Nemetorszagot, a skandinav es a balti
allamokat, Lengyelorszagot, Csehorszagot, Romaniat, Bulgariat,
Horvatorszagot es Szloveniat is.

Erdos Norbert kijelentette, hogy az eves unios koltsegvetes
harmadik, "Biztonsag" dmu fejezeteben van egy ki:iltsegvetesi sor,
amelybol a tagallami, igy a magyar allategeszsegiigyi hatosagok is
hivhatnak Ie i:isszegeket a hatosagi intezkedesek, mint az allatok el
altatasa es a fertOtlenites finanszirozasara. "Az Europai Bizottsag
tajekoztatasa szerint erre a celra 50 szazalekos tagallami tarsfinan
szirozassal jelenleg 20 mUlio euro all rendelkezesre. Az Eur6pai Bi
zottsag kepviselojetol azt kerdeztem, hogy az EU ki:iltsegveteseben
van-e tenyleges forras a baromfitartoknak az egyseges ki:izos piac
szervezesrol szolo rendelet szerinti kartalanitasara. Amennyiben
van, mekkora osszeget lehet igenybe venni?" - tette hozza a Mezo
gazdasagi es Videkfejlesztesi Szakbizottsag tagja.

"Masreszt, javasoltam, hogy a Kozi:is Agrarpolitika 2020-21-es
reformja, de akar a mostani felidei feliilvizsgalat targyalasai soran
a baromfi- es a sertesagazattal bovitsiik ki a termeleshez ki:iti:itt ta
mogatasokkal segitheto mezogazdasagi agazatok ki:iret" - emelte ki

Erdos Norbert. Hozzatette, hogy e tamogatasok celja ugyanis egyes
valsagba keriilo mezogazdasagi agazatok megmaradasanak tamo
gatassal ti:irteno segitese vagy egyes valsagba keri.i1o regiok gazdai
megmaradasanak tamogatassal ti:irteno biztositasa. "Az europai es
a magyar sertes- es baromfitartas szintjenek a megmaradasahoz te
hat szi.ikseg lenne a termeleshez ki:iti:itt tamogatasra" - jelentette ki
a fideszes politikus.

25 EVESAZENDRODIGAZDAKOR

Marcius 17-en bensoseges hangulatu iinnepseg kereteben em
lekeztek meg az Endrodi Gazdaki:ir tagjai negyedszazados fenn
allasukr61. Kopcsek Laszlo a Gazdaki:ir elnoke eimondta, hogy az
Endrodi Nephazban 1992. marcius 31-en 19 taggal megalakult az
Endrodi Gazdakor. Felsorolta az alapito tagokat, akik ki:izi.i1 meg
ti:ibben jelenleg is soraik ki:izott vannak. Sajnos vannak, akik elta
voztak az ori:ikkevalosagba. Az eIni:ik jellemezte a negyedszazados
munkat, melyben a szakmai ismeretek mellett helye volt a szorako
zasnak, gasztron6mianak, ki:izi:is kirandulasoknak es a hagyoma
nyok apo1<isanak. Az alapit6k emlektablat kaptak a ki:ir eIni:iketol.
Az izletes ebed elfogyasztasa utan barati beszelgetesekre keri.ilt SOl'.

Varfi Andras
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MARCIUS 15 - E UNNEPE HUNyAN

Marcius 1S-en az orszag tobbi telepiilesehez hason16an Hunya
kozseg lakosai is melt6 m6don megiinnepeltek az 1848/1849-es
forradalom es szabadsagharc h6seit.

Az iinnepseg a Muve16desi Hazban Kocsis Csaba es Micura
Karoly musoraval kezd6dott. majd az iinnep16k atvonultak a koz
seghazahoz. Itt az linnepi beszeddel folytat6dott az linnepely, me
lyet Hegedfis Roland polgarmester tartott. Az esemenyt Remeczld
Istvan altalanos iskolas tanul6 versmondasa es a helyi 6vodasok
iinnepi musora szinesitette.

A megemlekezes koszoruzassal ert veget.

II. hell' - Szab6 Eszter
IV. hell' - Vari Zs6fia

2016/2017. Tanevi Uszas Diakolimpia
Orszagos Dont6
2017. marcius 18-19. Debreceni Sportuszoda
II. helyezett - Czibulka Imola 100 m leany melluszas valamint

10. helyezett 100 m leany gyorsuszas
Felkeszit6je: Irimias R6bert
Gratulalunk a szep eredmenyhez!

A Bendeguz Anyanyelvi Verseny megyei fordu16jaba jutott Ka
bai Rebeka Lena 2. osztalyos tanu16. aid Bekescsaban 2017. marcius
17-en eredmenyesen szerepelt.

Felkeszit6je: Molnarne Majoros KatalinCzibulka [mala

"Hat eppel1 ezert, megmaradasul1kert
FOgjUl1k ossze, tegyul1k vegre

Magyar a magyarert"

2017. mardus 15.

J6tekonysagi vacsora t ~ )
a Szent Gellert Keresztje Egyesiilet Tamogatasara Kit e _ lJU kin t 0
A Szent Gellert Keresztje Egyesiilet 2017. februclr 4-en. szom- '- -==----== -'

baton 18 6rai kezdettel tartotta j6tekonysagi vacsoraval egybeko-
tott egyesiileti baljat. Vendegeink az alabbi m6dokon segithette!<
cdjaink megva16sulas<it: vacsorajegyek. tamogat6jegyek es a bal
estejen tombolaszelvenyek vasarlasaval. Az egyesiileti hal teljes be
vetelet iskolank modernizalasara forditjuk. Az altalanos iskolaba
kiilteri j<itekokat vasarolunk (kiilteri sakk, malomj<itek)" eZ,e~el

segitve az 6rak kozotti es ddutani szabadid6 tartalmasabba tetele,t.
A gimnaziumban a klubszob<it korszerusitjiik. valamint a Suit Ra
di6t modernizaljuk szamit6gep vasarlassal. a tanitason kiviili id6
kellemesebbe Welere.

Koszonjiik mindenkinek, hogy a balon va16 reszvetellikl<el,
adomanyaikkal hozzajarultak ahhoz, hogy tanul6ink kornyezetet
meg bar<itsagosabba tehesslik!

Iskolankban hagyomany, hogy 1848-49 esemenyeire az alta
lanos iskola negyedik osztalya emlekezik. Az iinnep elOtti napon
- diakjaink reszere - a tornateremben. majd masnap - varosunk
iinneplO kozonsegenek - a Szabadsag teren elevenitettek fel negye
dikeseink a dics6 tortenelmi napokat. A gyerekek es osztalyfOno
kiik. Fekecs Edit tanit6 neni szinvonalas musorral tettd< emleke
zetesse a nemzeti iinnepet. A melenget6 tavaszi napslitesben <itelt
szavalatokat. cseng6 hangu enekkart - T6thne Kele Agnes vezete
sevel -, egy egysegbe forrt kis csapatot hallhattunk. amelyben min
denld szerepet kapott.

Koszonjiik a szep megemlekezest diakjainknak, felkeszit6iknek!

Eredmenyeink

2017. februar 27. es marcius 3.
kozott rendezte meg a Hatar Gy6z6
Varosi Konyvtar az Aranyfonal mese
mond6 versenyet. Iskohlnkb6l ered
menyesen szerepeltek:

1. osztaly
I. hell' - Vatai Botond
II. hell' - Gubucz Liliana
III. hell' - Kis Bence es Katona-

Szabados Noe
2.osztaly
II. hell' - Pat6 Brigitta
III. hell' - Kovacs Liliana Zita es

Kabai Rebeka Lena
3.osztaly
I. hell' - Vatai Zalan
III. hell' - Plavecz Petra
Fels6 tagozat
I. hell' - Demeter Adrienn
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Sonkas palacsinta

Sonkat apr6ra darabolunk. Palacsinta tesztat keverunk. A kesz tesztaba bele
keverunk a sonkadarabokat. es ugy sutjuk ki a palacsintakat. Osszetekerve tUz
all6 taiba tesszuk. leontjuk tejfollel es egy kis idore sutobe tesszuk a talalas eloH.

Seidl Ambrus

--=-

METAL STOP
KEREKPARUZLET ES

EPULETGEPESZET
• Kerekpal'forgalmaz6 markabolt es szerv(z

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

- hutoszekrenyek, fagyasztoladak, mosogepek,
Led TV-k. porszivok

- haztartasi kisgepek, szorakoztat6 elektronika,
szegek, csavarok. zarak, lakatok,

- flird6kadak, m?sdok, csap..telepek, !TI0sog~~6k
ZARTSZELVENYEK, TERHALOK, ESOCSA
TORNAK es FOSTCSUVEK kedvezo aron!

- ken'kparok JAvfTAsA - SZERELESE!
GYOMAENDRC'JD, Ba)csy-Zsilmszky u. 44. Tel.: (66) 386 909

Hitellehetiiseg! Minden kerekparhoz ertekes ajandeJwt adunk!

TOZIFA
bukk, tolgy, akilc, akilcfaoszlop

KAPUFA B1. Gyomaendr6d, II. ker. 467.
06/70 513-9S-14

A kondorosi uton, a vilsarter utan

deszkilk, aSB lapok, lecek, kerfteslecek, pall6k,
szeg6lecek, gerendilk, lamberia

F NYO FORESzARU

Hdzhoz jon a fodrdsz!

Szeretettel varom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes koru noi-, fern es

gyermek-fodraszatomban.

Igeny szerint hdzhoz is megyek! Hetvegeken is!

Minden feliileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak te1jes koru
felujitasat, elkepzeIesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a leheto
legjobb minoseg elerese a legmegfizethetobb aron!

Ldtk6czkine Erdos Magdo/na

GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

A fe1meresiink, ami az irasos arajanlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

~

l.YIIN"DEN" .AI¥.I:I FOTO

- eskiiv6fot6zas l- C 'J- rendezvenyfotozas - '\ l
- portre fot6k C
- baba-mama fotozas
- tabl6 keszites l ./
- fot6el6hivas ~ I
- nagymeretu plal«ltok keszitese \ \\ \\ \'ci.U:z...tOtOcLLLL
- prom6cios es sajat kepes ajandekta --
- vaszonfot6k
- reprodukci6s felvetelek keszitese.

Cim:
5500 Gyomaendr6d, Bajcsy-Zsilinszky tit 45.

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

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

- festes, mazohis, tapetazas
- homlokzatszigeteles. hoszigete!o rendszerek
- gipszkarton falak, almennyezetek, elOtetfalak, boltivek
- rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok
- laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas

fUrdok, konyhak burkolasa, komuves munkak
- tetoterek beepitese, szigetelese
- nyilaszar6k, ajt6k, ablakok csereje

bontas, sitt elszallitas
- vizes falak sZigetelese
- hazak kiilso homlokzatanak szigeteIese, szinezese
- hidegburkolas (csempe, jar6lap, marvany, gran it lerakasa,
- ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, lin6leum, szalagparketta, laminalt

parketta,
- padl6szonyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
- allvanyozas, allvanyok berbeadasa (gurul6s, homlokzati)

LATK6cZKI LAsZL6. Telefon: 06/70/381-4227
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Elkezdodott a tavaszi szezon
Marcius elsa hetvegejen elkezdadott a 2016-2017. evi labda

rug6 bajnoksag tavaszi szezonja. A tobb, mint harom h6napos
bajnoki szunet uttm nagy erdekladessel varta a rajtot minden
labdarugast szereta sportbarat. A Gyomaendradi FC szamara
elegge felemasra sikerUit a rajt, hiszen az elsa g61zaporos hazai
merkazes utan egy nem vart vereseggel folytatta a csapat a ha
zai szereplest, igaz a ket merkazes kozott ertekes dontetlent ert
el idegenben.

A lejiltszott merkazesek eredmenyei:
2017.03.04. Gyomaendradi FC - Bekescsabai MAv SE 7: 0

G.: Furka ZS.(4), Kovacs 1., Sebak M., Putnoki 1.
Szep tavaszias ida fogadta az idei ev elsa bajnoki merkaze

sen a csapatokat. A bajnoki osztaly utols6 helyezettje liltogatott
Gyomaendradre. A helyezestal fUggetlenul az elsa felidaben
meg j61 tartotta magilt a MAv, lelkesedessel p6toltak a tudasbeli
kulonbseget. A felida utols6 perceben azonban g61t kaptak, fgy
hiltrannyal vonultak szunetre. A hazaiak a masodik felidat sokkal
tamad6bb szellembe kezdtek es folyamatosan felaroltek a ven
degek ellenallasilt. Az 53. es 54. percben szerzett g610k vegleg
megtortek a vendegeket es mar csak az volt a kerdes mennyi
lesz a vege. A hazaiak g61felelase Furka Zsolt ismet elemeben
volt, egymaga negyet termelt be az ellenfel hal6jaba, a csapat
hetnel alit meg. A tartalekos felallas es a rovid kispad hiltranyos
helyzetbe hozta a vasutasokat, ennek kovetkezteben a nagy
szeru kontrajiltekot bemutat6 hazaiakkal nem tudtak felvenni a
versenyt a jMekban.

2017.03. 12. Bucsa SE - Gyomaendradi FC 1: 1
G.: Sebek M.

Az elsa tavaszi fordul6 mindket gardanak gyazelmet hozott,
mig a Bucsa idegenben addig a Gyomaendrad otthonaban dia
dalmaskodott. Ket egyforma jMekerat kepvisela csapat feszult
egymasnak ezen a vasarnap delutan. Az elsa felidaben a haza
iak kezdtek jobban, de felvette a kesztyut a vendegcsapat is. A
felida kozepen megis a hazaiakjutottak vezeteshez, amit meg is
tartottak a felida vegeig. A masodikjMekresz elejen, az 52. perc
ben az ujonnan igazolt Sebak Martin reven a vendegek egalizal
tak az eredmenyt. Ezt kovetaen mar egyik csapat sem tudott a
masik fOle kerekedni, ujabb g61 nem szuletett. Egyenla erak kuz
delmeben, izgalmas merkazesen igazsagos eredmeny szuletett.
A IMottak alapjan mindket fel elegedett lehet az eredmennyel.

2017.03. 18. Gyomaendradi FC - Csorvasi SK 0: 1
G . ---

A vendegeknek eddig idegenben igen keyes baber termett,
joggal bizhattak a hazaiak a j6 szereplesben, annal is inkabb mi
vel Ok hazai palyan igen j6 eredmennyel rendelkeztek. A jMek
azonban nem igazolta egyik fel eddigi eredmenyet sem. A ha
zaiak tompak voltak, rendre lemaradtak a labdakr61. A vende
gek viszont nagyon fegyelmezetten, szervezetten jMszottak, a
parharcok jelentas reszet megnyertek. Helyzetek ugyan ad6d
tak a hazaiak elatt is, de messze nem annyi amit megszoktak
taluk a nezak. A vendegek tobb helyzetet teremtettek a kapu
elatt, amelybal egyet a masodik felida kozepen g611a is valtot
tak, valasz viszont nem erkezett ra. A ket azonos kepessegu csa
pat kozul a szervezettebb es a gyazelmet jobban akar6 Csorvas
megerdemelten vitte el a harom pontot, ezzel az eredmennyel a
fordul6 meglepeteset okozta.

Fulop Zoltan

AKIK AZ OROKKEVALOSAGBA KOLTOZTEK

Hiradasunkban csak azokr6L emlekeziink
meg, akiknek kozlesehez a hozzatartoz6k hozza
jaruLtak!

TiMAR LAJOS gyomaendr6di lakos,
2017. marcius II-en, 96 eves koraban meg
tert Teremt6jehez. Gyaszoljak a csaladtag
jai, rokonai, ismer6sei. Fogadja be lelket az
brbk boldogsag!

TIMAR VINCE volt gyomaendr6di,
majd Tiszakeszi lakos 2017. marcius IS-en,
87 eves koniban tavozott szerettei kbreb61.
Gyaszoljak a csaladtagok, rokonok es isme
r6sbk. Isten 6rkbdjbn pihenese felett!

Bekesseg hal6 pora\kon,
fogadja be oket az Ur
az 6 orszagaba.
Az Orak Vilagossag
ragyogjon felettUk!

Sirhelymegvaltasi lehetoseg Endrod
katolikus temetoiben!

A Szarvasvegi temet6 regi gyermek
parcelhijanak szabad reszein es a Kbz
ponti temet6 kbztemet6 melletti parcel
lajaban is lij sirhely-sorokat letesitettunk.
A Szarvasvegi temet6 e16nye, hogy belvi
zes id6szakban is lehet kopors6s temetest
vegezni magas fekvese miatt, a Kbzponti
nak pedig az, hogy a sirhelyek a temet6
elejen taIalhat6ak. A sirhelyvaltasr61
erdek16dni az Endr6di Plebanian lehet
munkanapokon delel6tt 9-t61 12 6raig,
vagy telefonon a 66/283-940-es szamon,
illetve az endrodi.plebania@gmail.com
e-mail cimen.
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e A Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskol es Gimnazium hirei

Iskolai megemlekezes marcius 15-en

DiakkozgyUles

Diakjaink az eTwinning programban

Atadasanak 5. evfordul6jeit
unnepelte 2017. marcius 3-an
a R6zsahegyi Haz neven m(\
kod6 IKSZT Gyomaendr6d
bregsz6l6ben. Dank6 Bela
orszaggyiilesi kepvisel6 ko
szont6jeben tobbek kozott az
Integralt Kozossegi es Szolgal
tat6 Terek jelent6seger6l sz6lt,
Toldi Balazs polgarmester
bregsz616 telepi.ilesresz fejlesz
tesi lehet6segeir61 beszelt. Far
kas Zoltannet61 a R6zsahegyi
Haz m(ikbdesenek kbrulme
nyeir61, eredmenyeir61 kaptak
tajekoztatast a meghivott ven
degek, akiknek a m(ikbdtet6
alapitvany neveben megko
szbnte az egyuttmlikbdest es a
tamogatast.

Oteves a R6zsahegyi Haz

Danko Beta orszaggyiilesi kepvise16 is
megtisztelt benniinket

Az 1848/49-es forradalom es szabadsagharc h6seire iden iskolank 11.
A osztalyos tanul6i reszvetelevel emlekeztUnk, akik rovid unnepi muso
rukban elevenitettek fel a forradalom jeles esemenyeit, hangulatat. Visz
szaemlekezesukben a marciusi ifjak kaptak f6szerepet, de felvillantottak a
szabadsagharcot kovet6 elnyomas eveit, amikor a h6sokr61 val6 hallgatas
fejezte ki leginkabb a nemzet fajdalmat es az osszetartozast.

Az idei tanevben marcius 22-en kerult megrendezesre gimnaziumi
egysegunkben a Diakonkormanyzat nyilt f6ruma, a Diakkozgyules. Az
osztaly diakkozossegek el6zetesen osszegyujt6ttek eszreveteleiket, ker
deseiket, majd ezeket a felveteseiket tovabbitottak az intezmenyvezeto
fele. T6th Ferenc igazgat6 ur ezekre a kerdesekre adott valaszt a diaksag
nak. Diakjaink marcius 27-en egy trening kereteben kepviselik iskolankat
diakonkormanyzatot segit6 pedag6gus reszvetele mellett a Gyomaend
r6d Varos Kabit6szerugyi Egyeztet6 F6rumanak soran kovetkez6 ulesen.

2016 novemberet61 iskolank is csatlakozott az Eur6pai Bizottsag al
tai 200S-ben indftott eTwinning programhoz. A 'Let's Get to Know Each
Other' (Ismerjuk meg egymast!) nevu angol nyelvi projektben a mi isko
lank 3 pedag6gus (Szabadka Marianna, Rovnyik Katalin es Varsanyi Gyula)
iranyitasaval vesz reszt. A tanul6k feladata egy kozos tematikus e-maga
zin szerkesztese, melynek oldalain rovid angol nyelvu cikkeket imak, fil
met forgatnak, kepeket keszitenek sajat iskolajuk, osztalyuk; lak6helyuk,
orszaguk jellegzetessegeir61, kulturalis esemenyekr61.

Gimmlziumi egyseg es kozepiskolajanak reszvetelevel, ezt kovet6en unnepi musorral emle
kezWnk munkassagukra. A musort egy tartalmas ket6ras seta kovette.

"A sokszinuseg egysege" Minden egyes allomashely egy-egy kiemelked6 Kner-emlekhely is egy
ben, itt diakjaink rovid el6adasait hallhattak az erdekl6d6k. A setat kove-

Idei tanevunk egyik kiemelked6 programsorozatanak, a marcius t6en "Gyoma regen es ma" cimu fot6kiallitast lehetett megtekinteni regi
10-en megrendezett Kner-napnak mott6jakent emlfthet6 a fenti cim. kepeslapokb61, melyeket Valuska Tamas 12. A osztalyos tanul6 fot6zott
Varosunk tortenetenek rendkivul fontos alakjai voltak ugyanis a Knerek, ujra. A delutani program egy jatekos sportvetelked6 volt, ahol kicsik es
akiknek nevet hosszu id6n keresztUl viselte iskolank, s a hagyomanyt nagyok, vegyes, "sokszinu egyseget" alkot6 csapatokban mertek ossze
apolva vallaltuk, hogy ketevente megemlekezunk r6luk. A programso- ugyesseguket, femjelezve a Knerek egyik legnagyobb erteket, melyet
rozat nyitanyakent egy vetelked6t szerveztUnk a yaros osszes altalanos varosunkban jelentettek. Az emleknap faultetessel zarult, az egykori H6

sok Emlekutjat szegelyez6 harsfasor egeszult ki egy ujabb facsemetevel
varosunk polgarmestere, Toldi Balazs es iskolank igazgat6ja, T6th Ferenc
keze nyoman. A programsorozatot szamos meghivott vendeg tisztelte
meg jelenletevel, koztUk lold Sandor, Kner-Ieszarmazott, aki erdeklodve
jarta vegig masokkal egyutt az emlekhelyeket.
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Az iciri-picirik nagyot alkottak

Mar sok eves hagyomanyra tekint vissza az iskoh\nk altai
szervezett Iciri-piciri mesemond6- es rajzpaIyazat. Iden is va
rosunk minden 6vodajab61 erkeztek hozzank a szebbneI-szebb
rajzok, melyek aztan az also tagozat aulajat diszitik kiallitas for
majaban heteken keresztiil.

E16sz6r a rajzpaIyazat eredmenyhirdetesere keriilt SOl', majd
ezt kovetoen kezdetet vette a mesemond6 verseny. Az 6v6 ne
nik alaposan felkeszitettek az apr6sagokat. SzebbneI szebb me
sek hangzottak el! Bizony a zsurinek nehez volt kivaIasztania a
produkci6k koziil a legjobbakat. Aid nem ert el helyezest, annak
sem volt oka bllslakodni, hiszen az Iciri-piciri versenyek vala
mennyi resztvevoje elismero oklevelben es targyjutalomban re
szesiilt.

A RAJZVERSENY dijazottai: _
I. Szi!agyj Zs6fia - Szazszorszep Ovoda, II. Para~zs Kenele 

Selyem Uti Ovoela, III. Padi-Klein Zoe - Vasart~ri Ovoda, Kii
lOnclijasok: Boruzs Evdin Amira - Szazszorszep Ovoda, Gubucz
Kata - Csemetekert Ovoda, Bajzak Lilien - Selyem Uti Ovoda

A MESEMONDO VERSENY dijazottai:
I. Furka D~rka - Szazszorszep Ovoda, II. Hoffman Hanna 

<;;yermeldiget Ovoda, III. Juhos Janos - Szivarvany qyermeld<ert
Ovoda, Kiilondijasok: T6th Kamilla - Gyermekliget Ovocla, Pely
va Petra - Csemetekert 6voda, Kiirti Peter - Szazszorszep 6voda

A rajzverseny eM helyezettje: Sziltigyi Zs6ft

Matematika versenyek eredmenyei

Matekosok

A Varga Tamas Matematikaverseny iskolai forelul6jan 3 hete
dikes es 3 nyolcadik osztalyos tanul6 vett reszt. A nagyon nehez
feladatsor megoldasa utan 2 tanul6 jutott tovabb a 2. fordul6ba.
A megyei versenyen nagyon szep eredmenyt ertek el tanul6ink:
Munldcsi Lili 6. helyezett, Nemeth Regina 7. helyezett lett. Mincl
ketten 8. b osztalyos tanul6k. Felkeszito tanaruk: Fekecs Eva.
Nemeth Regina reszt vett az Andrassy Gyula Gimnazium altai
megrendezett Horvath Janos Matematikaversenyen is, ahol 4. he
Iyezest ert el.

A Matematikaban Tehetseges Gyermekekert (MATEGYE)
Alapitvany az idei tanevben is megrendezte a Zrinyi Ilona ket
fordul6s (tertileti, orszagos) matematikaversenyet. A versenyt
teszt formajaban irt<\k meg tanul6ink - iskolankb61 21 tanul6- a
Gyomaendr6e1i Rozsahegyi I<alman Altalanos Iskolaban. Az ered
menyhirdetesre, Sarkaelra, Nemeth Regina tanul6nkat hivtak meg
a dijazasra, aki 5. helyezest ert el, felkeszit6je Fekecs Eva tanarno.
Az iskolank tobbi tanul6ja- Varju Zeteny 3. osztaIyos, Szoke Gyu
la 5. osztaIyos, Nun J6zsef 6. osztalyos, Ugrai Eva, Varjll Zalan,
Sztojan Zoltan 7. osztalyos, Varjll Gergo, Munkacsi Lili 8. oszt<\
Iyos tanulok-is szep eredmenyeket ert el.
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Kedves vilsorloim!

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

06-66-386-274.

4GB,OJ
ABUH =

• ERKEZNEK ATAVASZI mOMAGOK,
• zoldsegfelek, lJirogmogok, viroghogymok,
• fokhogymak, dughogymok,
• lovoszi Icmos6 vcgyszcrck,
• munkovedclmi bokoncsok, gumicsizm6k,
• munkllvedclmi kcszlyuk, ruhok,

r----------, 0 kllndllll6k, szcneskolyhok, kalyhllcsovek,
• uslok, uSlhazllk, konyhoi eszkozok,
o mUllnYllgloditk, rekcszek, hord6k,

kllilnok,
o szegek, cSllvarok, keziszerszomok,
o zarok, lokolok, kilillcsek,
• f61iak, mUlInYllgzsakok, p.p. zsakok,
o fejszek, lopalok, villok, csakanyok,
o mutragyak, viragfoldek, muonYllg

cserepek,
o led izzok, elemek, led fenycsovek,

186~n.1~~~~rt"·1r:~!~~ • nlgcsalorillszto, mergek, cSllpdok.

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

E-mail: feszekRan?iO(ciJlllflilglQboneLl1u
llt ,g;LI'!jw)i\,rJeszeJmc1IlZio.hu

Barati, csaladi uzleti
rendezveny lebonyoli
tasat vallaljuk a teljesen
klimatizalt etteremben
160 fDig.
KorlMlan etelfogyasztas
minden nap 11-15
6raig!

5502 Gyomaendrod,
Hidf6 u.2.

5500 Gyomaendrod,
Szabadsag ter 6.

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

L:z.==r;lIII.!I!i::I!t...........-........:.:.!lil!iL;~~-CJ bonyolitasat klimatizalt
ettermunkben 70 fDig.
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