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0,; Bereczki lbo/ya, (I zentendrei Szabadleri Neprajzi Mrizellln !oigazgat6 he/yettes!?

2017. majus

Pap Levente, az Erdelyi Magyar Tudo
manyegyetem adjunktllsa az ujkori sze
kelyfoldi tortenetiras els6 vilaghaborus
lenyomatat mutatta be. Az egesz napos
tanckskozas Onnepi esemenye a 2015-05
konferencia anyagab61 keszOlt kotet be
mutatasa volt. A viz szakralizcki6ja cimu
tanulmanykotetet Kovacs Erik neprajz
kutat6 ismertette. Dr. Bereczki Ibolya, a
Szentendrei Szabadteri Neprajzi Muze
um f6igazgat6 helyettese eloadasaban a
muzeumi gyujtemenyekben orzott elsa
vilc~ghaborus anyag jelentosegere hrvta
fel a figyelmet. A tovabbi el6adasok ku
lonfele nez6pontb61 elemeztek a nagy
haboru hatasclt a magyar tarsadalomra.
A keso delutanba nYll16 tudomanyos
West Dr. Szonda Istvan a Nephaz igazga
t6ja zarta be.

A Debreceni Egyetem es Gyomaend
r6d kozott kialakult gyumolcsoz6 szak
mai kapcsolat eredmenye az iden XIV.
alkalommal megrendezett tudomanyos
tanikskozas. A Szent Antal Nephaz kon
ferencia termeben aprilis 28-an 10 6ra
korToldi Balazs koszontoje utan Dr. Bart
ha Elek rektorhelyettes, egyetemi tanar
elnokletevel kezclodott el a Lelkiseg az
elsa vilaghaboruban ermu tlldomanyos
rendezveny. A neprajzi szekcl6t Bart
ha professzor ur Haborus emlekhelyek,
nemzeti zarimdoklatok cimu el6adasa
nyitotta meg, majd Dr. Denes Zoltan ple
banos, egyetemi tanar es Dr. Kemenyft
R6bert egyetemi tanar el6adasa foly
tatta a szekci6 Oh!!st. Dr. Botos Mate, a
Pazmany Peter Katolikus Egyetem do
cense a deszakraliziki6r61 beszelt, Dr.

XXIV evfolyam 5. szam * TarsadalmL kulturalis, hagyomanyorzo foly6irat *
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6. evfolyam:
I. Kiss Adrian 6. e
2. Izso Eva 6. b
3. Geesei Kira 6. a
felkeszit6k: Tothne Szab6 Iren,
Farkasne Varju Enik6 es Domokos
Anik6

2. Uhrin Andor 5. b
3. Baesi Henrietta 5. b
felkeszit6jiik: Varjune Farkas Eni
k6

7. evfolyam:
1. Csalah Kata 7. e
2. Oszhir Tamara 7.a
3. Ignaez Reb 7.e
felkeszit6jiik: HlInya Jolan

8. evfolyam:
1. Nagy Noemi 8. a
2. Szues EveJin 8. C

3. Magyari Timea 8. C

felkeszit6jiik: HlInya jO]{111 Gratll
Ialllnk a versenyz6knek es a felke
szit6 tanaroknak!

Kovacs Ildik6 tanit6n6 es a/s6s versmond6k

2. osztalyosok
1. hely: Cziblllka Regina 2.a
2. hely: Izs6 Fl6ra 2.a
3. hely: Forgacs Flora 2.a
klilondij: Adam Orsolya 2.b

5. evfolyam:
1. BlIla Bogl<irka 5. b

3. osztalyosok
1. hely: Vaszkan Milan 3.a
2. hely: Toth Malvin 3.a
3. hely: Ignacz Csenge 3.b
kiilondij: Csaba Frllzsina 3.b

4. osztalyosok
I hely: Medve Dorka 4.a
2. hely: Horvath LlIea 4.e
3. hely: Farkas Reka 4.e
kiilondij: Egri Noemi 4.b

1. osztalyosok:
1. hely: Uhrin Enik6 La
2. hely: Izs6 Zorka I.a
3. hely: Mllninyi Barbara 1.b
kiilondij: Purka Rebeka La

Ki mit tud?

Sulivar6

Bekesen, a Kecskemeti Gabor Kulturalis Kozpont rendezte
meg immaron masodik alkalommal: Ki mit tud? egesz napos
programjat. Iskolank harom aktiv tanul6ja es egy "oregdiakunk"
nevezett a nemes versengesbe. Barath BeMa es Szilagyi Csilla
sz616 tancaval es hajlekonysagaval, Nagy Noemi es Szucs Evelin
pedig kivai6 versmondasaval vivta ki a zsuri elismera es bizta
t6 szavait! A zsuriben helyet foglal6 bekescsabai J6kai Szinhaz
igazgat6ja es m(\vesze tovabbjuttatta a tehetseges fiatalokat. A
dont6ben, majus I-jen ismet megmutathatjaI<: ki mit tud tan
colasban, versmondasban. Felkeszit6jiik: Hunya Jo1<ln tanarn6
volt. GratuhHunk a szep eredmenyekhez!

D' rvas ibor Ver mondo Verse If a Kis Balint I 'kolaban

Az iskola Human Munkak6z6ssege 2017. april is 4-en, 10.
alkalommal rendezte meg a Darvas Tibor Versmond6 Versenyt,
egykori magyar-t6rtenelem szakos tanaruk emlekere, valamint
kapcsol6dtak a magyar k61teszet napjahoz is. A legiigyesebb
versmond6k a kovetkeza diakok voltak!

A Hatar Gy6ze Varosi Konyvtarban rendeztek meg a k6nyv
tar dolgoz6i a szokasos kolteszet napi szaval6versenyt. A Kis
Balint Iskolab61, a felsa tagozatosok k6ziil a kovetkez6 tanul6k
ertek el kiemelked6 eredmenyeket.

5. osztaIyosok k6ziil: Uhrin Andor: I. helyezes, Bula Bogh\r
ka: 2. helyezes, Bacsi Henrietta. 3. helyezes. Mindegyikiik felke
szit6 tanara: Varjune Farkas Enik6 volt.

6. osztaiyosok koziil els6 helyezett lett: Vinkovics Agnes, fel
keszit6je: Domokos Anik6.

8. osztalyosok versenyeben: Ket masodik helyezett lett: Nagy
Noemi es Szucs Evelin, felkeszitajiik: Hunya Jolan tam1rna.

A Kis Balint Altalanos Iskola utols6 "Sulivar6" foglalko
zasa aprilis 11 - en keriilt megrendezesre. Ezen a delutanon a
nagycsoportos ovisok kipr6balhattak, milyen iskolasnak lenni.
Beiilhettek a padokba es a tanit6 nenik iranyitasaval igazi ta
nitasi 6ran vehettek reszt. Bepillanthattak a szamolas, az iras, a
kornyezetismeret es a mozgas rejtelmeibe. Yegiil az ajandeI< sem
maradhatottel: husveti mezeskahks, labda es pecset a Ids fiize
tecskebal. A gyerekek nagyon iigyesek es lelkesek voltaic

"Sz;lIIj I oltemeny, sz61j koltcm ny
m indcnldhcz kii lon-kiiIon ...n
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Szinfolt ueabb sikerei ...
A XIII. Si6foki Mazsorettek Vandorkupa Versenyen

a Szfnfolt Mazsorett Csoport a tiz 6rils, egyfolytaban
zajl6, maratoni megmerettetest nagy sikerrel zarta!
Az eredmenyek onmagukert beszelnek: Botos nagy
csapat szinpadi koreografia: I. h. Klasszikus mazsorett
kateg6ria: I. h. Zaszl6s mini formaci6: I. h. SZilagyi Csilla
- Acs Orsi botos parosa: I. h. Piroska Attila botos sz616
ja: II. h. Czinczar Noemi - Piroska Attila botos parosa:
II. h. Botos mini form,ki6: II. h. Szilagyi Csilla botos es
pompon sz616ja: II. h. Czinczar Noemi botos sz616tan
ca: IV. h. Mini Mazsorettek botos koreogrMia: IV. h. Ko
szonom a lanyoknak, Barath Beatanak, Attilanak es a
szUl6knek, hogy eredmenyesen tudtunk versenyezni!

HunyaJo/c:in
Szfnfolt vezet6je
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Toldi Balazs polgarmester

Az aprilisi megyegy(jlE~srol

Mareius 31-en volt a Gyoma ujratelepiilesenek 300. evfordu
16jara tervezett emlekev nyit6iinnepsege. Nagyon szinvonalas,
tartalmas rendezvenyen vagyunk tul. Rengetegen jelentek meg a
Jarasi Hivatal disztermeben, nagy volt az erdekl6des. Sokan dol
goztak ennek a napnak a sikeressegen es j61 is sikerult a rendez
veny. Szeretnenk az emlet<ev kulonboz6 allomasain mine! tobb
gyomaendr6divel, iIletve Gyomaendrodr61 elszarmazottal taJalkoz
ni a szines programok alkalmaval.

A Bekes Megyei Onkormanyzat Kozgy(Mse soron kovetkez6
iMsenek egyik fontos napirendi pontja Bekes megye kozbizton
saganak 2016. evi helyzeter6/ sz6/6 beszamol6 volt. Dr. Polyak
Zsolt rendor dandartabornok, rend6rsegi fotanacsos, megyei
rend6rf6kapitany elmondta: lakossag biztonsagerzetet befolya
sol6 buncselekmenyek, mint a rablas, a lopas, az aut6feltbres
csokkent, a felderftettsegi mutat6 pedig javult, aminek komoly
visszatart6 ereje van. A bunugyi fertozottseg tekinteteben a me
gyek soraban a 18. helyen allunk, a legbiztonsagosabb megyek
egyike Bekes. A k6zlekedesbiztonsag kapcsan elhangzott: a bal
esetek szama is csbkkent. Ezeket a mutat6kat a rend6rseg ugy
erte el, hogy kozben rendoreink folyamatosan jelen vannak a ha
tarszakaszokon, vedik az orszag kuls6 hatarait.

Vantara Gyula, Bekes megye fejlesztesi biztosa a megyet
erint6, kiemelt jelent6segu beruhazasokat ismertette, tobbek ko
zott a Bekescsaba Modern Varosok Programot, a megyet erint6
vasut korszerusftest, az M44-es gyorsforgalmi ut, az egeszseges
iv6viz, a regional is hulladekgazdalkodasi rendszer es a Reforma
ci6 500-Bekescsaba 300 projekteket. Vantara Gyula kbz6lte, hogy
uni6s forrasb61 eddig 103 milliardos tamogatasr61 szuletett dbn
tes, amelyb61 tbbb mint 40 milliard meg is erkezett a megyebe.

A kozgyules soron kbvetkez6 uleset juniusban tartja.
Sztahovics Zsuzsa

Kepvisel6-testiiletiink marciusi iilesen els6kent a Hat<lr Gy6z6
Varosi Konyvtar alapit6 okiratanak m6dositasar61, es az endr6di fi
6kkonyvtar nyitva tartasar61 dontott. Ene azert volt sziikseg, mert
a konyvtar rovidesen Llj epiiletekbe koltozik. A F6 ut 230. szam alatt
lev6, volt Bethlen iskolanak az irodaepiilete (volt bLltorbolt), lesz a
konyvtar szekhelye. A Szent Antal Nephazban (Blaha ut 21. sz.) a
regi helyere fog a konyvtar visszakoltozni, es ott mi\kodik majd a
Timar Mate Fi6kkonyvtar. Nem az egesz foldszinten, kisebb teriile
ten mi\kodik majd. Az endr6di varosreszen ebben az esztend6ben
9 es fel6rat fog hetente nyitva tartani a konyvtar, ezt pr6baljuk meg
minel optimalisabban kihasznalni.

Dontottiink a konyvtari intezmenyrendszer tanuIast segit6 inf
rastrukturalis fejlesztese dm(\ palyazat benyLljtasar6L Ket reszb6l
all: eszkoz es szoftver beszerzesb61 es telephely-fejlesztesb6L Az
epiilet visszaadasa, tulajdonunkba keriilese j61 halad. Sziiksegiink
volt meg egy- ket hozzajaruhisra palyazat benyLljt<lsah?z. Ezek ,a
papirok a testiileti 6ta megerkeztek, igy be tudtuk nyLIJtal1l a pa
Iyazatot. fgy a kivitelezest is megkezdtiik a napokban. Emiatt egy
picit CSlISzni fog az a tervezett nyitasi id6pont, egy-masfel h6nap
pal. Ezzel rovidesen lezarul a konyvtarkerdes Gyomaendr6don.
Remelem, hogy korabbi elkepzelesiink most celba er, a ket hely
szinen olyan konyvtar varja a latogat6kat, amelyek latogatottsaga
novekedni fog.

Testiiletiink dontott a kiilonboz6 alapokra beerkezett pa
lyazatokr61. Tobb mint huszmilli6 forintot osztottunk szet
gyomaendr6di civil-, illetve sportegyesiiletek tamogatasara. Mara L- _

mar j61 kialakult alaprendszer mukodik. Az osszegek, illetve a ta- re is szamit. Biztositjuk a sziikseges anyagokat mindazoknak, akik
mogatasi szempontok bizonyos m6dositasra szorulnak, amellyel vallaljak, hogy oner6b61 elvegzik az epitest, felLljitast. Ene nyolc
2017. ev vegen foglalkozunk majd, tovabb javitva a rendszert. Gyo- milli6 forintot forditunk.
maendr6d kornyeket felterkepezve, megallapithat6, hogy varosunk A Gyomaendr6di Kozos Gnkormanyzati Hivatal Diszterme
az egyik legnagyobb osszeget kolti civil-, iLletve a sportegyesiilete- ben 2017. april is 5-en iinnepelyes keretek kozott keriilt sor a TOP
ire. 5.1.2-15-BSl-20 16-00004 "Helyi foglalkoztatasi egyiittmukodesek

Elfogadtunk egy konzorciumi megallapodast, amely EFOP-os a Gyomaendr6di Jaras"-ban elnevezesu projekt kereteben, a pak
palyazathoz kapcsol6dik es a "Kozszolgaltatasok fejlesztese tersegi tumszervezet egyi.ittmi\kodesi megallapodasanak alMrasara. A
szemleletben" dmet kapta. A jaras ot telepiilese irta ala. A palya- programot a Bekes Megyei Kormanyhivatal, Gyomaendrod Varos
zatnak celja, hogy olyan szolgaltatasokat hozzunk a tersegbe, ame- Gnkormanyzata es a KBC Bekes Megyei TelepiiJesek fejleszteseert
lyek eddig nem voltal< jellemz6ek, viszont igeny van ra. EIs6sorban Nonprofit KEt. szervezte.
egeszsegiigyi sZi\r6programokat, szurokamionokat, szemleletfor-
malassal foglalkoz6 programokat szeretnenk idehozni, amelyek Gyomaendr6d Varos Gnkormanyzata csatlakozott - Kovacs
az egeszsegtudatos eletm6dra nevelnek. Szeretnenk olyan kepze- Szilvia otletgazda, Karcag yaros alpolgarmestere altaI letrehozott
si programokat megval6sitani, amelyek a hianyszakmakra ossz- "A legszebb konyhakertek" - Magyarorszag legszebb konyhakertjei
pontositanak. Gyomaendrodon konkretan fogalmaz6dott meg az orszagos programhoz.
igeny, az apol6- gondoz6kepzesekre, mert jelen pillanatban nagy A program letolthet6 varosunk honlapjan.
hiany van a tersegi szocialis-gondozasi kozpontban szakvegzettseg- Aprilis 22-en, stilusosan a Fold Napjan, a Gyomaendr6d 300
gel rendelkez6 emberekb6L Szeretnenk olyan osztondij-programot eves rendezvenysorozat ujabb allomasakent, a Koros Latogat6koz
is megval6sitani, amelynek egyik resze a kozepiskolasokra, masik pontban nyitotta meg kapuit az asvanyldallitas, amely a rendez
resze pedig a f6iskolasokra f6kuszaL A celunk, hogy a fiatalok ta- venysorozat vegeig, okt6ber 23-ig lesz megteldnthet6. A kiallitast
nulmanyaik elvegzese utan visszajojjenek a telepiileseinkre. A pa- Gulyas Peter a Bekescsabai Asvanygyi\jt6 Kor titkara nyitotta meg.
Iyazat teljes erteke otszazmilli6 forint.

Palyazatot irunk kit a Varosi Egeszsegiigyi Intezmeny vezetoi A Latogat6kozpont okoturisztikai latogat6hely, ezert j61 ilIesz-
allasra, mivel Dr. Lemak Gyorgy kerte, hogy kozos megegyezessel kedik a viz es az ember kapesolatat bemutat6 tematikus kiallitas
sziintessiik meg a szerz6deset, illetve kozalkalmazotti munkaviszo- anyagahoz az asvanykiallitas. A kiallitas egyfajta hidszerepet is be
nyat. tolt a gyomaendr6di es mas telepiilesr61 erkez61atogat6k kozott. A

Kepvisel6-testiiletiink dontott az utak, jardaszakaszok, illetve bemutat6 a Magyar Minerofil Tarsasag Bekesesabai Asvanygyujt6
kerekparut felujitasr61. Megujul az Okt6ber 6. lak6telepnek az az Kore gyujtemenyeb61 Gulyas Peter lelkes gyujt6 es kiallitas rendez6
Lltszakasza, ahol csak murvas toltes van, es a Kendeniztat6 ut. Tobb. munlGijaval val6sul meg.
rossz allapotban lev6 utszakasz szinte teljesen meg fog ujulni: Eg
ressy Beni utea, a Vasarteri lak6telepen a 34-es tombhoz vezeto Llt
szakasz. Ketezer negyzetmeteren fogunk katyuzni. A regebbi kerek
partlt szakaszosan megLljul, iIIetve tobb parkol6t is epitiink: a Blaha
L1ton, a F6 ut es a Napkeleti ut talalkozasaban, a Bajcsy uton a bu
tiksor el6tt. Hamarosan elkezd6dik a fiird6 parkol6janak felujitasa,
1230 negyzetmeteren tij terburkolat keriil kialakitasra. Kepvisel6
testiiletiink elso fordul6ban targyalt a jarda felujitasi palyazatr61,
amelyben uj jardak epiilhetnek, rossz allapottiak tijulhatnak meg.
Ebben a palyazatban az onkormanyzat a lakossag kozremukodese-
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"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazciban,
Hiszek egy isteni orok igazscigban,

Hiszek Magyarorszcigjeltcimadciscibanf"

Interju vitez Kiss Sandorral

Szonda Istvan

Francia diakok Gyomaendrodon

nyek varhat6k a kozeljovoben?
- Gyomaendr6don jelenleg 3 f6 tagja

van a lortenelmi Vitezi Rendnek. Rajtam
kivul vitez l6th Enik6 es vitez l6th Lajos
kapta meg e megtisztel6 cimet. A megyei
Szekkapitanysagunk kereten belul folya
matosan reszt veszlink azokon az Linnep
segeken, amelyek katonai vagy forradalmi
esemenyekhez kothet6k. Emlekmuveket
emeltunk, emelLink, kopjafakat allitunk me
gyeszerte, es kuls6 Magyarorszagon is, fgy
az Uz volgyeben, Erdelyben, es a Partium
ban. lerveinkben szerepel a gyomaendr6di
vitezek sirjainak felkutatasa es regisztralasa,
rendbetetele is.

- Gyoma ujratelepUlesenek 300 ev
fordul6ja alkalmab61 a varos emlekevet
hirdetett. Az emlekevben, milyen unnepi
megemlekezest szerveztek Gyomaend
rodon?

- Gyoma-Endr6d vitezei es hOsei cimu
konyvem levonatat elkuldtem a rendunk
F6kapitanysagara, ahol a vitezze avatott es
Vitezsegi eremmel kitLintetett hOsok nagy
szama alapjan megadjak Gyomaendr6dnek
a megtisztel6 Vitezi telepules cimet. Erre
szeptember 9-en kerLiI sor es ekkor kerLiI
felszentelesre a vitezek kopjafaja is egy mu
soros megemlekezes kereten belLiI a Polgar
mesteri hivatal el6tt a kopjafanal.

Kedves Sandor, kivanunk munkad
hoz sok erot es egeszseget!

"A F61dmuvelesugyi Miniszterium Agnirszakkepzo Intezmenyi
Hal6zat Gyomaendrodi Bethlen Gabor Mezogazdasagi es Elelmi
szeripari Szaldzepzo Iskola es Kollegiumban II francia diak es 2 ki
sero tanar t61tik szakmai gyakorlatukat a Tulle - Naves i Szaldzepzo
K6zpontb61, Correze megye.

Erasmus + projekt partnereink az intezmeny tangazdasagaban,
hal6zati vallalkoz6i koreben es a mezotllri bivaly farmon tanulma
nyozzak az allattenyesztest es mezogazdasagi termekek eloalJitasM.
A francia es magyar di<\kok egytitt gyakorlatoznak, reszt vesznek
tartalmas helyismereti programokban, felfedezik videkiink vonz
eroit.

Az Endrodi Tajhazban Dr. Szonda Istvan bemutatta a helyi gaz
dak eletm6djM es termelesi eszk6zeiket. Az eloadas nagyerdeldo
dest valtott kl a francia diakokb61, sok kerdest tettek fel a terseg
t6rtenelmevel es hagyomanyaival kapcsolatban"

Ie. Anyai nagyapam, vitez veszpremi Fejes
Karoly, a Budapesti 1-es Honved huszarok
nal harcolt a Karpatokban. Sulyosan meg
sebesLilve hadirok- r-----------------------~
kantta valt, 6 is tobb
kiWntetest szerzett,
igy mindket nagy
szul6m posztumusz
vitezze lett avatva.

- Miert kezdtel
hozza osszegyuj
teni a gyomai es
endrodi vitezek
adatait, es hogyan
all a gyujtomunka?

- A Vitezi rend
tagjainak feladatai
koze tartozik meg
emlekezni a magyar
katonak harcair61,
hosiesseger61, aldo
zatkeszseger61, ezert
ereztem feladatom
nak Gyoma es End
r6d vitezeinek, ho
seinek felkutatasat.
Ennek els6 lepese
volt a nagy haboru
vitezeinek emleket
meg6rz6 kopjafa fel
allitasa.

- Jelenleg Gyo
maendrodon hany
aktiv tagja van a
Vitezi Rendnek, mi
Iyen rendezvenyei
tek voltak eddig es
milyen rendezve-

- Mi6ta elsz a varosban, hogyan keriil
tel Gyomara?

- 1965 6ta vagyok gyomai lakos. Edes
apam 1962-ben lett a gyomai Viharsarok
Halaszati Szovetkezetnel tag es ezt kovet6
en koltozWnk Gyomara.

- A halaszmesterseggel, mikor kerUl
tel kapcsolatba, miert ezt a hivatast va
lasztottad?

- Edesapam halasz volt, igy mellette
megszerettem ezt az eletformM, a szabad
ban, a termeszetben elest, annak minden
szepsegevel es kihivasaival.

- Tehat a halaszatba beleszUlettel.
Tanulmanyaidat folytatva lepkedtel fel
jebb a rangletran. Milyen minosegben
dolgoztal a Koros Halaszati Szovetkezet
ben?

- A Szovetkezet el6djenel termesze
tesvfzi halasz voltam, majd 1990-t61 hala
szati agazat vezet6kent tevekenykedtem.

- Mikor indult Gyoman a halaszati
kepzes es te hogyan vetter reszt a kep
zesben?

- 1990-t61 kezdve szerveztem es folytat
tam kisszerszamos (P6kos) halaszoktatast es
vizsgaztatast, egyuttmukodve a tatai Halasz
Szakmunkaskepz6vel. Majd amikor a Beth
len Gabor Szakmunkaskepz6ben is beindult
a halaszkepzes, itt szakoktat6 lettem.

- Hogyan ertekeled a jelenlegi hal
gazdalkodast Magyarorszagon es varos
unkban?

- Sajnalatos, hogy szakmai szempon
tok figyelembe vetele nelkul, kizar61agos
politikai dontessel megszuntettek egy 6si
szakmat, padl6ra kUldve tobb szaz csala
dot. Amikor majd rajonnek, hogy hibaztak
akkorra el fog veszni a tobb generaci6n
kereszWI felgyLilemlett szakmai tudas. Ezt
meg lehetett volna oldani ugy is, hogy a
termeszetesvizi halaszat betagoz6djon a je
lenlegi rendszerbe, mint szelektaci6s hala
szat, amelyre rovidesen eget6 szukseg lesz.

- Talan kevesen tudjak r6lad, hogy a
Vitezi Rendnek lelkes kutat6ja es hagyo
manyanak orzoje vagy. Hogyan kerultel
kapcsolatba a Vitezi Renddel?

- 2011-ben egy volt halasz tanul6m
ajanlasa alapjan keresett fel a lortenelmi
Vitezi Rend megyei szekkapitanya es felve
telre javasolt a vitezi rend nemzetvedelmi
tagozataba magyarsagtudatom es mun
kam alapjan. A beszelgetes utan kezdtem el
kutatni a csaladom felmen6i kozott es a ku
tatasaim eredmenyekent-varomanyoskent
lettem a Rend tagja.

- Volt-e a csaladodban, vitezi kitUnte
tesben reszesult szemely?

- Apai nagyapam vitez Kis Benedek a
Szabadkai 4-es Honved huszarok kozott vett
reszt a nagy haboruban tizedesi rangban es
tobb kitLintetessel, kozWk az els6 osztalyu
ezList vitezsegi eremmel (nagyezust) szerelt

Civil Sarok rovatunkban vitez Kiss Sandor
ral, halaszati szakemberrel, a Vitezi Rend tag
javal beszelgetek.
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Gimmiziumi egyseg

DOKnap ""
Iskolank Diakonkormanyzata aprilis 6-an szervezte meg DOK

napjat, s a tavalyi ev silcen§ben bizva, erre az alkalomra ismet "aka
dalyversenyt" rendezett. A vetelkedo feladatai most az elso hely
szin muveltsegi tesztfeladatat kiveve az iigyesseget mertek, de most
is pontozasra keriilt az egyseges megjelenes, az eloirt szempontok
nak megfelelo menetleveI elkeszitese is. Az akadalyverseny helyszi
neit az iskola teriileten jeloltek lei. A tornateremben "Egy perc es
nyersz!", az udvaron "Latogatas a bortonben" cim{\ kO!Dmunikaci6s
jatek, a Rolling Roomban "Just dance': a Klubban "Orias Twister"
varta a csapatokat, de volt "Mini kalandpalya" es sportveteIkedo
is. Egyetlen kiilso helyszine volt az idei vetelkedoI1ek: idore kellett
megtalalni egy melleIzelt terkep segitsegevel a DOK titkart, Nagy
Sanyit, majd igazolaskeppen egy kozos selfie kesziilt vele. Sajnos az
idojaras most nem volt igazan kegyes hozzank, de a szervezok ugy
a]]itottak ossze a f~ladatokat, hogy a benti tantermekben is elvegez
hetoek legyenek. Igy az idokozben eleredo eso nem szakitotta felbe
a versengest, sot nem tantoritotta el a "fozobrigadokat" sem, akik
izletesebbneI izletesebb bogracsos eteleket keszitettek az osztaIy
tarsaik reszere. Hagyomanyteremto m6don vendegiillattak altaIa
nos iskolasaink koziil hetedikes es nyolcadikos tanul6kat, akik ak
thran vettek reszt az egyes allomasok feladatainak vegrehajtasaban,
majd egyiitt ebedeltek a gimisekkel a "bogracs koriil".

Lelki nap
HllSVet kozeledtevel ismet megrendeztiik lelki napunkat, me

lyet most a hagyomanyos iskolamiset kovetoen a kereszteny egyhaz
legnagyobb iinnepe kore szerveztiink. Ket turnusban eloadasokat
hallgathattunk: Papp Tibor reformatus lelkesz a reformaci6r61, ez
zel egy idoben Czank Gabor katolikus plebanos a szentsegi eIetrol
tartott izgalmas eloadast, majd egy rovid sziinetet kovetoen Bella
R6zsa: Passi6 es Dr. Szonda Istvan: Lelkiseg az elso vilaghaborll
ban (Egy bibliatart6 viszontagsagos tortenete) cim{\ eloadasait va
laszthattakdiakjaink. Az eloadasokat egy j6 hangulatll vetelkedo
kovette, mely az elhangzottakra epiilt, s a szervezok a vetelkedo
lebonyolitasaban a DOK tagokt6l kaptak segitseget.

"Dhisaink" Pozsonyban
A Demokratikus Ifjusagert Alapitvany szervezeseben tiz fos

magyar fiatalokb6l all6 delegaci6 vett reszt Pozsonyban a Debating
Threats to Democracy konferencian. Tobb mint 150 lelkes fiatal
es trenereik gyiiltek ossze Eur6pa 15 orszagab61, hogy egyiitt gon
dolkodjanak a demokraciar61 es a ra leselkedo veszelyekrol. A ma
gyar delegaci6 tagjakent, a Kner Imre Disputalcor kepviseleteben
Deli Csenge es Valuska Tamas is reszt vehetett ebben a nagysze
rii nemzetkozi programban, ahol negy napon keresztiil izgalmas
workshopokon es erdekes angol nyelvii vitakon esett sz6 a popu
lizmusr61, a gyiilolet beszed koriili dilemmakr6l vagy eppen a me
nekiilt krizisrol.

. . . ,.

"~'~_llanygondolat az Endrodie"k Baratil Korenek'kozg,yuleserol~
* .:.' '.. ,j~" ~ ~•• .'. •

A lcorabban meghirdetett id6pontban
es helyen (Budapesten, marcius 25-en az
Alma Mater etteremben) gyulekeztek az
Endr6dr61 elszarmazott es a szul6helyr61
busszal erkez6 tagjaink. Mar hetedik al
kalommal ez a hely adott otthont az eves
kozgy(Msunknek, amely hivatott volt az
el6z6 ot ev lezarasara is, mivel vezet6seg
valasztast is tartani kellett.

A relatfve hosszu teli id6szak utan j6
volt ismet talalkozni es beszelgetni az is
mer6soknek, ezert rovidre lett fogva az
id6szaki beszamol6.lnkabb vetitett kepes
beszamol6 segftsegevel elevenitettuk fel
azt a sok esemenyt, melyen feledhetet
len 6rakat es szamtalan elmenyt szerez
tUnk. Kenyszerusegbol is sokat valtozott
es valtozik a tagsag osszetetele, de azzal
mindenki egyetert, hogy kotetlenul, le
het61eg aktfv kozremukodessel ki-ki le-

het6sege szerint tegye maradand6va az
egyutt toltott 6rakat. A teljesseg igenye
nelkul nehany j61 sikerult rendezvenyr61
meg ut61ag is tobbszor megemlekezunk
(hfdavatas, kulonfele emlektablak elhe
Iyezese, Marton Gabor ter avatasa, kiran
dulasok Szarvas, Kondoros, Devavanya,
Wszt6-Magor, R6zsahegyi napok, Halasz
Ie f6z6versenyek, a Bogracs napja, diszn6
vagas stb..).

Gondoljuk, hogy ezek a j61 sikerult
esemenyek adtak alapot ahhoz, hogy a
vezet6seg egy resze ujra lett valasztva (Ti
mar Imre elnok, Traurig Edit titkar, Gubucz
Belane, Bula Katalin), mig az egeszsegugyi
vagy csaladi okok miatt lemondott veze
t6segi tagjaink helyett az alabbi tagokat
valasztottuk: Kovacs Laszl6ne penztaros,
Gubucz Imre, Uhrin Gabor, Papp Kalman
ne. Az alapszabalyunk szerint a minden-

kori polgarmester (fgyToldi Balazs) is tag
ja a vezet6segunknek.

Az uj vezet6seg valtozatlanul biztosft
ja a tagsagot a mar megszokott rendezve
nyeken val6 reszvetelunkr61. Termeszete
sen ennek sikerehez szukseg van a tagsag
aktivitasara mar a szervezes id6szakaban
is.

Remeljuk, hogy a korabban mega la
pozott himevunk es aktfv kozremukode
sunk a varos eleteben tovabbi szemelye
ket hfv sorainkba es az elszarmazottak is
hfrt kapnak arr61, hogy a szul6fOidunkkei
val6 kapcsolattartas rajtunk keresztUl
megval6sithat6. Ezert varunk minden er
dekl6d6t.

Timar Imre
EBK elnok
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Szuz Maria honapja
Az ev legszebb h6napja talan a majus. Nem csupan azert, mert

a termeszet ilyenkor a legvinlgosabb) legillatosabb, hanem mert mi,
katolikus keresztenyek ezt a h6napot az Isten szent anyjanak, SZliz
Marianak szenteljiik. Majus bekoszontevel mindig eszembe jut az a
szep Maria-enek) amit falumban) Pecskan enekelnek az esti majusi
vecsernyek kezdeten: "Viragos majus h6, Isten hozott, Sziiz Maria
maganale valasztott!"

Osi hagyomany ugyanis) hogy a majusi esteken ajtatossagra
gyulnek ossze a hivek, hogy a tavasz legszebb viragaival pazarul fel
diszitett Maria-oltar elott terdelve koszontsek azt a szent Asszonyt,
aid melt6 volt az lsten Fiat vilagra hozni. Ilyenkor a Lorett6i Litani
at imadkozzuk, melyben szebbnel szebb megsz6litasold<al imadko
zunk Szuzanyank kozbenjarasaert. fme nehany ezek koziil: Bolcses
seg szelee) Oromiinle olea) Igazsag tUkre, Maria aranyhaz) Magyarole
Nagyasszonya ... leonyorogj erettiinle!

Mi az ertelme mindennek? Tobb celja is van. Egyreszt kerni
Szuz Maria kozbenjarasat. Annyi minden nyomorgat benniinket,
-sokszor talan tobb 0ldalr61 is: megelhetesi gondok, csaladi visza
lyok) egeszsegiigyi prablemak, ldlatastalansag) nelki.ilozes) -es meg
hosszasan sorolhatnank. Ilyen es ehhez hasonl6 sziikseghelyzetek
ben kerni akarjuk Egi Anyank tamogat6 imadsagat. Batorit6lag hat
rank a Szent Evangeliumban a kanai menyegzo tortenete: Maria
eszreveszi a bajbajutott csalad gondjat) es maris megy Jezushoz,
hogy kozbenjarjon ertiik. Jezus e16bb llgy tesz) mintha nem foglal
koztatna a felmeriilt problema) -de Maria unszolasara vegiil is meg
torteniJ< Jezus elso csodaja: a viz borra valtozik, igy a lakodalmas
csaladnak nem kell a borhiany miatt szegyenkeznie. Amikor az
orgonaillatu majusi oltarok elott terdeliink) es feltekintve Szuz Ma
ria kepere) odatesszi.ik anyai kezei koze mindennapi gondjainkat,
a benniinket nyomaszt6 terheinket, hissziik, hogy a mi insegiink
irant sem marad szanalom nelkiil, es kozbenjar ertiink) betegein
kert, csaladjainkert) szeretteinkert eppugy) mint 2000 ewel ezelott
a galileai Kanaban.

De ne csak !<erni jojjiink SZliz Mariahoz. Nagy neveletlenseg
lenne resziinkrol, ha a kapott j6kert, a ldesdett kegyelmekert el
felejtenenk halat adni Istennek es az Istensziilo Szuznek. Ebben
megint tigyelmezteto tanit6mesteriink a Szent Evangelium: ami
kor Jezus meggy6gyitja a tiz leprast, es csak egy, a szamaritanus jon
vissza megkoszonni. Jezus maga is rassza1l6an megjegyzi: "Nemde
t[zen gyogyultale meg? Hal marad a tabbi lei/end" Nem) mi nem
szeretnenk ilyen halatlanok lenni. .. Bizonyara sokszor tapasztal
hattuk mar eletiinkben Szuz Maria kozbenjarasara Isteni.ink aJda
sat, segito oltalmat. S ha tudunk buzg6n kerni) akkor tudnunk kell
koszonetet is mondani. Tehat a majusi esteken halat adni is joviink
Sz(iz Maria oltara ele.

S vegiil, de nem utols6 sorban tanulni is joviink hozza. Meg
tanulni tole az erenyeket: alazatot, Istenre tigyelo lelki.iletet) Isten
akarataba val6 belenyugvast, imadsagos lelkiiletet) szeretetteljes,
kereszteny emberhez ill6 eletet. Ezek az erenyek tettek szentte) Is
ten elott kedvesse SZliz Mariat, -es ezek az erenyek juttathatnak eI
benniinket is az eletszentsegen kereszti.il elnyerheto iidvossegre) ha
nyitott sziwel szemleIjiik Egi Edesany{mk eletet, erenyeit) -es befo
gad61d<a is valunk ezek irant.

Elkezdjiik a majust) SZliz Maria szep h6napjat. Szeretettel vamk
minden kedves testveriinket estenkent 7 6rakor az endrodi temp
lomba majusi vecsernyekre (Gyoman es Hunyan a szentmisek elott
fel6raval). Kerjiik egyiitt Szuzanyank kozbenjarasat, adjunk haW
egyiitt a kapott j6kert) es ami a legfontosabb: tanuljunk tole. hogy
az Istenszeretoknek megigert orok boldogsagot elnyerhessi.ik!

Czank Gabor

NyARTOL MISEREND-VALTozAsl

2017. julius I-tell a vasarnapi szentmise!< a kovetkezo m6don
lesznek:

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

Fidelis nOVer
Gyomaendrodon
jart

2017. aprilis 8-an,
szombaton 15:00-6rat6l
a Szt. Antal Nephazban
a Kozeleti Kavehaz rend
hagy6 programjara ke
riilt sor. "Afrikaban jar
tam misszi6ban" cimmel
NyUI Patricia M. Fidelis
Boldogasszony iskolano
vertol beszamol6t hall
gathattunk meg Gam
biaban vegzett misszi6s
evenS!. Meghat6 volt hal
lani) hogy sz6 szerint a
semmibol hogyan lehet

egy 6vodat es iskolat letesiteni) amire hivatasa es vegtelen szere
tete kesztette Ot.

Ungvolgyi Janos

Egyhazkozsegi vacsora Endrodon
Aprilis 22-en ismet megrendezesre kerult a Szent Gyorgy

napi egyhazkbzsegi vacsora Endr6dbn. Az emeleti nagytermet
szepen megtoltbttek a resztvev6k, a helybeliek mellett Gyoma
rol es Hunyarol is erkeztek vendegek.

A rendezveny kezdeten Danko Bela orszaggy(JIesi kepvisel6
koszbntotte az egybegyulteket, aki kiemelte, hogy Europa ke
reszteny alapjainak a megvedeseert mindannyian felel6sseggel
tartozunk.

Ezt kbvet6en Czank Gabor plebanos udvbzlete kbvetkezett,
majd sor kerult harom, az endr6di egyhazkbzsegert sok munkat
es aldozatot hozo szemely kituntetesere. Posztumusz kitLinte
test kapott nehai Toth Mihaly kantor, aki 1982-t61 halalaig, 2007
ig szolgalt kbrunkben. A dfjat bzvegye, Tothne Siabeczi Julianna
vette at. Kituntetesben reszesult meg Toth Peterne es Szakalos
Tiborne is, az egyhazkbzseg eleteben vegzett tbbb evtizedes
szorgalmas munkajuk elismeresekent.

Az unnepelyes pillanatok utan kezdetet vette az izletes va
csora elfogyasztasa, majd a szorakozase lett a f6szerep. Az est
fenypontja a tombolasorsolas volt, melynek kereteben szamta
Ian nyeremeny talalt gazdara. A sorsolast kbvet6en nemi mulat
sag utan veget ert a rendezveny.

Kbszbnjuk mindenkinek, akik reszvetelukkel, munkajukkal,
anyagi felajanlasaikkal, vagy barmilyen mas modon tamogattak
a rendezveny megvalosulasat.

Hegedus Bence
Kepek a 20. oldalon!
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"HALAL! HOL A TE FULLANKOD?"

A halottakr61 reformatus szernmel

Sok mindent lattunk mar eddig a halaIlal, a halottak kapcso
latosan. Lattuk, hogy a halal nem egy termeszetes, hanem nagyon
is termeszetellenes, elet ellenes en'). A bun kovetkezmenye. Lattuk,
hogya haW egy visszafordithatatlan tortenes, amely vegzetes lehet
az ember szamara. Vegzetes, ha nem Jhus Krisztusba vetett hittel
megy el valaki ebbol a vilagb61. Ugyanis akkor a karhozatba erkezik
meg. S azt is lattuk, hogy a halala utan, az iidvossege erdekeben
senkiert sem tudunk semmit sem tenni. A Biblia vilagosan tanitja,
!logy lehetetlen innen, ebbol a vilagb61 a Hadeszban tart6zkod6ak
letezeset befolyasolni. Eppen ezert nagyon nagy a felelossegunk,
hogy hogyan elunk itt ebben a vilagban. Azaz hisziink-e Jezusban,
mint szemelyes megvait6nkban, vagy nem.

S hogyan gondolkodjunk a temetesrol, a vegtisztesseg megada
sar61? A hiv6 keresztyen ember e fontos kerdesben is bibliai ala
pokon all es gondolkodik. Mivel a Biblia szerint az ember teste is
Isten csodalatos alkotasa, s6t, a megtert ember eseteben testunk a
Szentlelek temploma, mely egyszer romlott, szetbomlott allapota
b61 fel fog tamadni es dicsosegbe oltozik, - ezert idegen tOlunk a
test megvetese, semmibevetele, s az a szemWet, hogy a test minden
rossz forn1sa. Tavol all a keresztyensegt61 az a pogany tan is, hogy
a test a gonosz, a Wek pedig a j6 resze az embemek. A Biblia ezt
nem tanitja. Ta1<in a felreertes okoz6ja az, hogy a magyar nyelvben
nehez erzekeltetni azt, hogy a Biblia gorog szovege a testrol ketfele
ertelemben beszel, s ez a fordftasokban nem mindig jut kifejezes
reo A testrol, mint onmagaban gonosz anyagr61, a Biblia soha nem
beszel. Errol a pogany keleti vallasok beszelnek. S ezt juttattak ki
fejezesre azzal is, hogy halottaikat elegettek, hamvaikat szetsz6rtak,
vagy a holttestet a keselylik es hienak ele dobtak es dobjak. Rossz,
pusztuljon el!

A keresztyenek az embert - a Szentinis alapjan - Isten kepet
hordoz6 teremtmenynek lattak es latjak, meg osszetort, bunos al
lapotaban is. Ezert a keresztyenek a holttestet mindig tisztesseggel
eltemettek. Ha egy hindu szamara fontos az, hogy halottainak el
temetese es temetesi szertartasa kifejezze hitet, mennyivel fonto
sabb, hogy a keresztyen ember temetesi szokasa es m6dja kifejezze
a feltamadas Uraba, Jezus Krisztusba es a test feltamadasaba vetett
szilard hitet. Bar a temetesi szertartas, illetve a temetkezesi m6d
nem udvosseg kerdese, s tavol all toh.ink minden torvenyeskedes
is, megis azt kell mondanunk, hogy a feltamadasba vetett hitunket
jobban kifejezi egy kopors6s temetes, mint a halottak elegetese es
hamvainak szetsz6rasa, mely a pogany hindu-hiedelem egyik jel
legzetes kifejezoje. Ezen a tenyen az sem valtoztat, hogy az eur6pai
uj, pogany tomegeknek termeszetesen semmi koze sines a hinduiz
mushoz. Amikor az emberek halottaikat elegetik, legtobbszor anya
gi okokb61 teszik.

A temetes a keresztyen ember szamara is megraz6, dramai faj
dalom. Nem szegyen simi es szomorkodni. Hiszen Jezus is sfrt La
zar sirja mellett, amikor latta a haW pusztit6 munkajat. De megse
bank6djunk ugy, mint akiknek nincsen remenyseguk. Ezert nem
adjuk at magunkat a hiszterianak es a lelki paniknak, mert tudjuk:
akinek az elet Krisztus itt, a foldon, annak a meghalas nyereseg, ha
zaerkezes, eelba jutas. Krisztus nelkiil viszont minden vigasztalan,
kilatastalan, ertelmetlen drama. Ezert higgyLink Jezusban!

Papp Tibor
ref. lelkesz

Gyiilekezeti Terem es Par6kia 5zenteles
Gyomaendrodon

A felujftott gyu
lekezeti terem es
lelkeszlakas felszen
telesere gyUltLink osz
sze a gyomaendr6di
evangelikus temp
lomban a husvetot
kovet6 els6 vasarnap.
A halaad6 istentisz
teleten Ganes Peter
elnok puspok ur szol
galt, aki kiemelte: a
felujftasra szorul6
templom es a szep,
modern gyulekezeti
terem egyutt adja a
val6sagot. Az oltari
szolgalatot gyuleke
zetunk lelkesz asz
szonya Fulop M6nika
vegezte.

Az istentiszteletet
kozgyules kovette,
Ratkay Dorottya felu
gyel6 asszony vezetesevel, aki a gyulekezet multja es jov6je kozti
kontinuitasr61 beszelt megnyit6jaban. Fulop M6nika a gyuleke
zeti haz felujitasaval kapesolatban elmondta, hogy az epitkezes
az Emberi Er6forrasok Miniszteriumeit61 kapott 14 550 ezer Ft
b61 val6sulhatott meg, amit a Magyarorszagi Evangelikus Egyhaz
9404 ezer FHal egeszftett ki.

A meghivott vendegek kozul Lengyel Anna, a deli egyhazke
rulet felUgyel6 asszonya azt emelte ki, hogy bar a templomban
nines fUtes, megleitszik a beszel6k lehelete, a kozosseg elmenye
es Isten jelenlete megis melegft minket.

Toldi Balazs polgarmester ur a reformaei6 es a gyomai evan
gelikussag tortenelmer61 mondott par sz6t. Dank6 Bela orszag
gyulesi kepvisel6 ur pedig azt hangsulyozta, hogy az egyhazak
milyen fontos szerepet jeitszanak a tarsadalomban, a kormany
elkotelezett aldasos tamogatasa mellett.

Az istentisztelet utan a puspok ur es a lelkesz asszony vezete
sevel a gyulekezet eitvonult a templomkertbe, ahol Ganes Peter
puspok ur megaldotta a felujitott epuletet. Ezek utan az immar
megnyitott gyulekezeti terembe lepve a gyulekezet multjab61
osszeallftott kepkiallftast lehetett megtekinteni, valamint szere
tetvendegseggel vartuk az unnepl6 gyulekezetet.

Ratkay Dorottya
Gyomai Evange/ikus Egyhdzkozseg fe/ugye/oje
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Bemutatkozik a Kormanyablak Osztaly

A Gyomaendradi Jarasi Hivatal Kormanyablak Osztalya a hivatal
bnall6 osztalyakent mukbdik a jarasi hivatalletrejbtte, 2013. januar 1-e
6ta. Eredetileg Okmanyirodai Osztaly elnevezessel indult, akkor meg
a mainal j6val szukebb kbru ugyintezesi lehetaseget kinalt az ugyfe
lek szamara. Kormanyablak Osztallya a Gyomaendradi Kormanyablak
2015. aprilis 30-ai megnyflasaval valt.

sat61 szamitott 50.000. ugyfelszamot.
A gyomaendradi kormanyablak ugyfelfogadasi rendje:
Hetf6: 7.00 - 17.00 (korai nyitas),
Kedd: 8.00 - 11.00,
Szerda: 13.00 - 16.00,
Csutortok: 8.00 - 18.00 (hosszitott nyitvatartas),
Pentek: 8.00 - 12.00

Ma mar tbbb mint 1600 ugykbrben jar el a kormanyablak, amelyek
kbzul kiemelhet6 peldaul a szemelyi okmtmyok ugyintezese (pI. szeme
Iyi igazolvany), a gepjarmu ugyintezes (pI. gepjarmu eladas bejelente
se), az egyeni vallalkoz6i ugyintezes (pI. egyeni vallalkoz6i igazolvany
kiallitasa iranti kerelem), a nevelesi ellatasra val6 jogosultsag megalla
pitasa iranti kerelem (csaladi p6tlek), vagy az ugyfelkapu-regisztraci6.

A kormanyablak munkatarsai keszseggel nyujtanak tajekoztatast
azoknak az ugyeknek az ugyintezesi m6djar61, amelyek eseteben nem
a kormanyablak jar el. IIyen peldaul a hazassagi szandek bejelentese es
hazassagkbtes.

A Gyomaendradi Jarasi Hivatal ket kormanyablakkal rendelkezik.

A Gyomaendradi Kormanyablak 2015. aprilis 30-an nyflt meg. A
korabbi okmanyiroda es polgari vedelmi raktar egybe nyitott helyen
val6sult meg, egy nagyszabasu beruhazas kereteben, a Gyomaendradi
Jarasi Hivatal kbzponti epuletkomplexumaban (5500 Gyomaendr6d,
Szabadsag ter 1.).

A kormanyablakban az orszagosan egyseges arculatnak megfele
16 ugyfelter es kiszolgal6 teruletek kerultek kialakitasra, a front office
(Ugyfelfogadasi) irodaban 6 munkaallomassal es 1 fot6fUlkevei. A back
office (hatterfeladatokat ellat6) irodaban 5 tovabbi munkaallomas ta
lalhat6. Gyomaendradbn 5 magasan kepzett es tapasztalt, kormanyab
lak ugyintezai vegzettseggel rendelkez6 allami tisztvisel6 szolgalja ki
az ugyfelek igenyeit, esetenkent kiegeszulve egy hatodik dolgoz6val.

A 2015. ev veget61 ugyfelhiv6 berendezes segftsegevel szolgalja ki
az ugyfeleket a kormanyablak. A heti ugyfelforgalom altalaban 500 fO,
az egyseg varhat6an 2017-ben el fogja erni a kormanyablak megnyita-

A Devavanyai Kormanyablak 2015. szeptember 16-at61 a korabbi
okmanyiroda helyen val6sult meg, a Devavanyai Polgarmesteri Hivatal
epuleteben (5510 Devavanya, H6sbk tere 1.).

A devavanyai kormanyablakban szinten az orszagosan egyseges ar
culatnak megfelel6 ugyfelter es kiszolgal6 teruletek kerultek kialakftas
ra,3 munkaallomassal, 1 fot6fUlkevei es egy ugyfelhiv6 berendezessel.
Devavanyan 4, kormanyablak ugyintezai es okmanyirodai ugyintez6i
vegzettseggel egyarant rendelkez6 kormanytisztvisela szolgalja ki az
ugyfelek igenyeit. A heti ugyfelforgalom itt szerenyebb, heti 200 fa. A
devavanyai kormanyablak 2017-ben varhat6an el fogja erni a kormany
ablak megnyitasat61 szamftott 20.000. kiszolgalt Ugyfelet.

A devavanyai kormanyablak ugyfelfogadasi rendje:
Hetf6: 7.00 - 17.00 (korai nyitas),
Kedd: 8.00 - 11.00,
Szerda: 8.00 - 11.00,
CsutortOk: 8.00 - 18.00, (hosszitott nyitvatartas),
Pentek: 8.00 - 12.00
Az Ugyfelek elegedettseget folyamatosan ugyfel-elegedettsegi

kerdaivekkel monitorozzuk mindket kormanyablakban. A videkr61 er
kez6 ugyfelek szamara kiemelten fontos lehet a https://idopontfoglalo.
kh.gov.hu/beielentkezes internetes oldal, illetve az 1818-as kormany
zati ugyfelvonal, ahol az Ugyfelek id6pontot foglalhatnak barmelyik
kormanyablakba, igy eikerUlhet6 a varakozas.

A Kormanyablak Osztaly vezet6je 2014. decembere 6ta dr. Smiri
Sandor, aki osztalyvezet6i feladatai mellett a Gyomaendradi Jarasi Hi
vatal hivatalvezeta-helyettesi teendait is ellatja.

ka valtotta. Meg kell jegyezni, hogy az endr6di birkanyfrok orszagos
hfruek voltaic Kes6bb a gyomai fatelepen dolgozott.

Felesegevel Suki Erzsebettel 1960-tol elt egyGtt es 1962-ben
I<otottek hazassagot. Ebben az evben szGletett els6 gyermekGk, aki
sulyos betegsegben szenvedett, majd 9 eves koraban elhunyt. 1964
ben szGletett Janos f1uk, majd 1966-ban Hajnalka. Felesegevel kozel
60-evig elt egyGtt nagy szeretetben.

A zene szeretete meghatarozta eletet, edesapja es a testvere is
zenelesb61 eltek. Eppen ezert nagyon bGszke volt az unokaira, akik
orokoltek a zene iranti rajongast es folytattak a tradfciot. Harom uno
kaja, jatszik hangszereken es enekelnek is. Dogi Janos id6s napjait az
enekles tette szfnesebbe.

A minden napi munka mellett elete saran erdekelte a kozelet,
melyben tobb mint 30 evig vallalt szerepet, helyi es megyei szinten.
A kozszerepl6i munkajat aranygyuruvel es szamos mas elismeressel
jutalmaztak.

Mar a rendszervaltas el6tt szoszolokent reszt vallalt a
gyomaendr6di kozeletben. A rendszervaltas utan a Lungo Dram tag
ja lett, majd a Bekes megyei Ciganylakosok E.gyesGletenek megyei
vezet6segi tagja. Az els6 Gyomaendr6di Cigany "Idsonkormanyza
tot" megalapftja I 994-ben, melynek az elnoke lett. A Gyomaendr6di
Onkormanyzat kepvisel6tesWIetenek kuls6s tagja tobb cildusban. Az
elnoksege alatt jon letre aroma kozossegi haz, jardat, jatszoteret
epfttet. Nagyon fontos szamara a helyi gyerekek, f1atalok sorsa, sza
mas tabor, kulturalis rendezveny. sportesemeny szervezese fiJz6dik
szemelyehez.

Varfi Andras

Elment egy ember, itt hagyta mosolyat es meg sol<-sok emleket,
melyet nem felejWnk. Nyugodjon bekeben!

uj kenyer Ize, lepergo konny soja,
orom-kacagas, Ielki I<aba-ko...
'sten aldjonl Te legy vegso almllnk,
s ivadekainkba szebb Jovo!

Timar Mate

ID. DOGI JANOS
1939-2017
Elment egy ember. Nagybojtben

Jezus Krisztus feltamadasat vartuk mi
kozben csendben tavozott kozGlUnk id.
Dogi Janos. 1939-ben szGletett Dogi
Ambrus es Raffael Gizella tizenket gyer
meke kozGI otodik gyermekkent. A szu
161< halaszatbol es zenelesb61 tartottak el
a nepes csaladot. Janos mar koran mun
kahoz latott, 13 evesen mar birkat nyfrni
jart, ezt az idenymunkat a kubikosmun-

•emUt ltU
SzulOfold: Bolcso, majd koporso!
Sarkcsillag a negy egtaj feW!!
Anyanyelved billyogkent jelol!
Te vagy a teli ho sa tavaszi zold,
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1947
(folytatas)

Mindaddig szep, egeszseges, meghitt, vallaserkolcsos e1etben
eltek a falusi esaladok, amig rajuk nem tort a kommunista-ateista
vilag. Orszagok, nepek, stabillabakon a1l6 gazdasaguk, kereszteny
vallasl1k szetverese tortenik, s a folytatas? Hazug propaganda ural
kodik. 1717 6ta van hivatalosan megszervezett szabadkomuves
seg. Nagymesteriik terve szerint megval6sitand6 vilagkormany a
fO eel (jo lenne, ha mindenki ismerne ennek fObb pontjait). Szinte
elottiink zajlanak az esemenyek. Elore tort a balos-liberalis szelle
miseg. 1776-ban Idrehoztak az illuminMus rendet, ami mas szer
vezetekben tor "elore" haboruk, forradalmak kitoresevel, nepek
leigazasaval, elszegenyitesevel, nemzetallamok szetveresevel. Egy
pelda: az USA-ban 1913 6ta nem az allam, hanem az illuminMusok
nyomtatjak a penzt. Amerika a vilag legelad6sodottabb orszaga,
emellett orszagokat tipor Ie, kedve szerint rombol, pusztit, gyilkol.
Ha elttinik a keresztenyseg, annak erkokse, szellemisege es Mveszi
azt a teljes ateizml1s, a katasztrofalis, egyre rosszabb gyermekneve
les, akkor a vallaserkolcs, megszerzett kl1ltura, rendezett gazdasagi
det es beesiiletesseg nelkiil az egesz vilag karvallott lesz. Milyen
lenne az a vilagkormany? Illl1minMl1s vezetok es szolganep? A ba
losok, liberalisok asogatjak sajat sirjukat. Remeljiik azonban, hogy
a vilagkormanyt most sem tudjak megalakitani. Tobb j6zan ember
van a vilagon, mint az elferdiilt hatalomvagy6. Reme\jiik, hogy meg
idejeben eszre ternek a nemzetallamok vezetoi, megakadalyozva
kulturnepek zatonyra futasat.

Ezek az esetek, gondolatok, felelmek zavarjak napjaimat. Eljart
felettem az ido, en a mai fiatalokert agg6dom, l1gyanakkor egy elve
szett, szellemisegeben gazdag regmultra gondolok ezzel a politikai
kiterovel. Modern vilagban eliink. Rendkivi.il sok felfedezes, talal
many, uj teehnika konnyiti meg eIetiinket, de a korabbi embersze
retet esaladi es meghitt egyeni eletekben mindjobban elveszni IM
szik. Az ember szinte mindent felfedez, de elveszti onmagat. Egyre
tobben kii.iresednek. Fdo, hogy ez nagy teriileteken eluralkodik. A
vallaserkolcs elhagyasaval, hamis propagandaval emberek felreve
zetese, rossz iranyba val6 befolyasohisa, orszagokban gonoszlelkli
allami vezetok - akik nem sajat nepi.ik boldogulasaert dolgoznak,
hanem a szabadkomuves eszmek megval6sitasaert - tettei, mindez
egyszeruen nemzeti katasztr6fa. Ez a fajta korszellem az, ami ellen
kiizdeniink kelt. Az is nagy tragedia, hogy sok ember tajekozatlan
politikailag es rossz emberek befolyasa ala keriil. Fobunosok, gyil
kosok, esalok, tolvajok szabadon es biintetleniil, j6m6dban elnek,
olykor orszag iranyitok. Milyen vilag ez? A beesiiletes ember be
esiiletes eletet kovetel. A j6 szandeku allami vezetok - nehezsegek
ellenere is - nepiik boldogulasaert dolgoznak. Ebben kell hinniink.

Tavasztol oszig vasarnap futballmeeeseket tartott a helyi esa
pat. Bar a harmineas evek jMekosai nagyszeru foeistak voltak, de a
negyveneseknek sem kellett szegyenkezniiik. Szepen es si1<eresen
futballoztak helyi lakosaink nagy oromere. A harmineas evekbeli
kival6 fl1tballcsapatunk tagjai: T6th Imre, Hl1nya Andras, Matuska
Imre (CHi), Kovacs Imre (Stiiszi, l1nokatestverem), Knap (Kertes)
Lajos, Timar Laszl6 (Ml1zsa), Simon Istvan, Kurilla Laszl6 1. (Bul),
Kovacs Pal, K06s Laszl6, Kurilla Laszl6 II. Val6sagos iinnepek
lettek ezek a vasarnap dell1tanok 6riasi tomeggel. A regi Endrod
szines, programdlls volt, nem olyan fak6, esemenytelen, beszukiilt,
ridegge valt, viszonylag keyes fiatallal, j6val megesappant lakossal,
mint manapsag. A mai fiatalok el sem tudjak kepzelni mennyire
klilOnbozo a regi es mai Endrod.

Egy kis politika. Marshall amerikai kiiliigyminiszter meghirde
ti az eur6pai helyreallitasi programot. Az USA 1959-ig osszesen

29,5 milliard dollar segelyt, illetve egyharmad reszben hitelt nylijt
az eur6pai allamoknak, kiveve a "nepi demokratikus" allamokat.
A kizsigerelt, lebombazott hazanknak ez egy nagy pofon nyl1gati
"urakt61'~ Valasz111 al1gl1sztl1S I-jen megalak111 a Haromeves Terv
orszagl1nk helyreallitasara. Vagyis az elszegenyitett lakosokkal irat
tak tervkolcsont. Pr6baIt volna valaki ellent mondani! Ha belebe
tegedtiink is, fizetni kellett! Minel tobbet jegyezni. A helyi vezetes
engem Dienes Izra tanit6val parositott, hogy Nagylaposon hazr61
hazra jarva agitaljl1nk. Az eredmenyre nem emlekszem. (Kesobb
bevezettek az oteves tervkolcsonoket.) Al1gl1sztl1S 3I-en (ket ev
l1tan) ujabb Orszaggyiilesi valasztas. A Fiiggetlensegi Front a sza
vazatok 60,8 %-at szerzi meg. Legnagyobb part a Magyar Komml1
nista Part lesz 100 kepviselovel. Ez az 1947-es valasztas a hiresse
valt "kekeed111as" valasztas volt. Orszagszerte telt koesild<al szava
z6kat vittek az l1rnak ele ujra leadni voksl1kat. Emellett rengeteg
embert megfosztottak szavazati jogM6l. Kesobb, evtizedekig a va
lasztas szinten boh6zat volt, esak egy part letezett, valasztek nelkiil.

1948

Megszokott rendjen teltek, mliitak napjaink. Gazdasagi, illet
ve penziigyeinket nagyon zavartak a nehezsegek: magas foldad6k,
itt-ott rossz termes, alaesony gabonaar, de nagy hianyt meg nem
ereztiink.

Ez nagyjab61 rendben is volt, de a rank var6 nehezsegek, ele
tiink tragikus fordulata mar a levegoben 16gott. A helyi kom
ml1nista kiskiralyok egyre gonoszabba, gatlastalanabba valtak.
Hazl1gsagok, ragalmak ozonet Zllditottak a "burzsl1jok, kl1lakok,
reakei6sok" fejere.

Hogyan is lett valaki 50-60-100 holdas gazda? Dolgoztak az elo
dei szorgalommal es nagy tapasztalattal. Sok volt a ml1nkaskez a bo
gyermekaldas miatt. Az ido haladtaval egyre kevesebb gyermek lett
"divat" (mindenfeJe tarsadalmi rdegben), de a fcild maradt, amit a
esold<eno szamll esaladtagok mar ona116an nem tl1dtak elvegezni.
Jott a reszes munka, feles, harmados szerzodes, napszamossag, be
res ml1nka, kellett kondas stb. stb. Voltak remek gazdasagok, ipari
letesitmenyek, nagy gyiimolcsosok, szo16sgazdak hazankban, sok
lenne tovabb sorolni. Magyarorszag kinevelte j6 gazdatarsadalmat,
es mindig az orszag javara termelt. Elodeinek senki sem adott fol
det, vagyont, hanem ok dolgoztak erte, es orokitettek at ut6daik
nak. Tobbsegeben j6 gazdakent, ismereteket gyarapitva pr6baltak
minel jobb termest produkalni ertekeikbol. A danokat, angolokat
es mas nYl1gati gazdakat senki sem gatolja j61 bevalt ml1nkam6d
szereikben, j6szagnevelesuk, szokasaik is peldasak. A magyar em
ber szorgalma, tl1dasa sem kevesebb a nyugat emberetol, ha nem
vagjak derekba eletet: Trianon, haborll, komml1nizmus, 1956, j61
mukodo gazdasag szetverese, foldelvetel, kolhozositas! Nem esak
a parasztsagot vertek szet es tettek foldonfut6va, hanem bun lett
a magantl1lajdon is: bolt, kisi.izem, patika, stb. Verni, megfosztani
vagyonat61 a burzsujokat - ez lett a jelsz6. Szetrombolni ertekei
ket' Egyetlen orszag sines a vihigon, ahol ne lennenek szegenyek,
de aki teheti, az dolgozik, megel, szerez, gyarapit, viszont aid nem
akar dolgozni, az mindig szegeny marad, Idveve, aki tolvaj, esal6,
erkolcstelen, gazember es hazug. Nagyszeru igazsag: az egyenlosdi
a degeneraltak ideol6giaja.

Elkezdodott az iizemek allamositasa, egyelore amelyik IOO-neil
tobb ml1nkast foglalkoztat. Sorra keriil a bankok, biztosit6tarsasa
gok allamositasa is. Hamis vaddalletart6ztatjeik Mindszenty J6zsef
esztergomi erseket, hereegprimast. Jonnek a gyakoribb beborton
zesek. Szegeny Magyarorszag!

Hanyecz Margit
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A har ngo elvlelere:
En ' radon,1917. majus 17-' n

Dallama:. "Bevegeztem fbldi p~lyam "

I
.1
I

Ha banat ert egy esaladot,
A reszvetert ezl~iaJtott, -
S kinek nem volt anyja, atyja,
Az arvat is elsiratta.

De most latva, hogy szetholltunk,
Hogy mive lett boldog multunk,
~ Talan a harang is erez 
Elhagy mlnket s a hone lesz.

Fiainkilt hun k6vetve,
Megy a halalferge',egbe,
Hogy - ki tudja, melyik tajon.
Eros 6talmokra cilljori.· ..

S ezutan m~r nern lesz ez sem,
Hogy szebb jov6t igergessen
:;; nem zokog, ha a sirt assak.
ErtUnk fl kis lelekvaltsag.

Nagy haranghoz ai oregnep
Buesuzni jart, at61eltek
S egy kivimsag mindnek konnye:
"Csak temetni visszajonne!"

S az az egy, a tobbit varva,
A toronyban olyan arva!
Szava elhal valasz nelkUI ...
Lesz-e id6 hogy megbekUI?

Menjetek, sok, nema vandar!
Megald a hu lelkipasztor
S szivUnk .telve igerettel,
Hogy, amig el, nem felejt el.

i'
I
]
I
I

!.
I
I
I
I
I

A harangok vimdorolnak,
Meg ma itt ... s mar messze holnap, 'i
Faj, hogy segltseg nines semmi, . ;
Hogy buesut kell t61Uk venni. . f

1

I
I

Ugy erzi a lelkUnk, eltek,
Hogy figyeltek, hogy., beszel tek :
Hoi vidam sz6; hal bus enek . "
Mintha velUnk erzenenek.

Szep szavok hoi konnyet keltett,
Hoi folemelt minden lelket,
f\ hataron szejjel~radt ...
S uj e-r6t nyert, kl elfaradt.

Gnnep kelten, sok, szep este
Imank az eget kereste ...
Megsz61alt a harang ertUnk,
Ezt kovettUk s menybe ertUnk.

Oh, beszelt a harang nyelve
Busan: vigan, engesztelve,
J6ra intve vigasztalva .
S raszamoltunk elve halva.

Arvizekkel veszes hajdan
TestverUnk volt minden' bajban,
Felsikoltott, ha veszt latott
S osszevont, mint egy esaladot.

Veszes felh6 ha kozelgett,
Imara hitt minden lelket,
Ha tilz tamadt,' sok, busejen,
VdUnk sirt. a vesztesegen.

Menjetek s a kUni6 nepet
Gy6zelemhez segi\setek, -
S ha a hareok veget ertek,
Megint Istent dies<.~rjetek. Amen.

UJHAzy MIKLOS.
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Szent Laszlo gyalogzarandoklat 2017.

Az iden hatodik alkalommal szervezzUk meg a gyalogzarandoklatot Gyomaendr6d es Nagyvarad kozott.
Program:

majus 10. GyUlekez6 a Szent Antal Zarandokhazban (Gyomaendr6d)
majus 11. A reggeli szentmise utan elindul a zarandoklat (els6 nap lIb celja Korosladany)

majus 12. A reggeli szentmise utan Korosladanyb61 indul a zarandoldat masodik napja (masodik nap lltl celja Ujiraz)
majlls 13. Reggel indulas Komadiba, ahol szentmise utan folytat6dik a zantndoklat harmadik napja (harmadik nap uti celja Nagyva

rad)
majus 14. Onnepi szentmise es kormenet a nagyvaradi Szent Laszl6 Szekesegyhazban

Informaci6 es jelentkezes Szonda Istvannal, a 06-20-2380046-os telefonszamon, vagy a szondaistvan70@gmail.com e-mail dmen.
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Eredeti paraszti keziratok Gyoma regmultjab61 - I. resz

Konnyek helyett tarts veliink!
- kerekasztal beszelgetes es ingyenes niksziires -

PODIUMBESZELGETES A MEGHIVOTT SZAKEMBEREKKEL
Moderator: T6thne Lacza ZSllzsanna rak rehabilitaci6s szakember
A beszelgetes utan a szakemberek tanacsadassal is rendelkezesre

allnak az erdek16dok szamara.

Cs. Szabo Istvan

Program:

ARAK
AZ MB
A 0 A R

. rsadalmi Alapitvany

az fijammal valo bajomnak el igazftasa
vegett melly ekkeppen tbrtint, hogy 6 azt
vallya az kertben ennyi meg ennyi dolgot
tett es ennyit meg ennyit koltott ra de az
nem igaz, mert az kert szomszedaim mind
bizonysagim hogy abban tbbbnyire sem
mit nem dolgozott hanem amit termett
nem volt t61e el tiltva hanem magok sza
badsagok szerint hordtak mely abbol is ki
teccik hogy most leg kbzelebb harmadive
nyaron Turi Janossal el vitetett ket szeker
gyQmolcsbt melyb61 negyven vika buza
kerQlt, melybQI Turi Janosnak jutott 10
vfka, s neki maratt 30 vfka ekkfppen cse
lekedett az borral is, minden telen elmirt
hoi ot hoi hat akot, hoi kilenc akot. S addig
mfg a kertbQI tartott valami pizcsinalas
addig volt becsQlletem utanna semmire
se a kenvir is panaszos vat. Pedig en az
ovit soha nem ettem. A Cseh Janosnal
lev6 btven forintjaimat is elk6t6tte, kezhez
vette. Melyekb61 kiteccik, hogy nem 6 tar
tott engemet hanem en segftettem Gtet."

13:00-6r<lt6115:00-6raig

15:00-6ratol 17:00-6raig:

A SZUR6BUSZBAN lNGYENES SZAJUREGIRAK SZUREST,
B6RRAKSZUREST, VALAMlNT VERNYOMASMEREST ES MELL

KASRONTGENT VEGEZNEK A SZAKORVOSOK.
A l<ltogat6kozonseg ajandekba kap Beres cseppet es az "ELETIGEN

L6K" c. rakellenes eletm6dmagazint.
Minden erdekJ6d6t es gy6gyllini vagy6 embert szeretettel varllnk.

A Kozeleti Kavehaz es a Templarius Alapitval1Y meghivasara
Gyomaendr6d~.n is megrendezesre keriil a n\kellenes .egeszsegmeg6r
zest hirdet6 KONNYEK HELYETT... TARTS VELUNK! kampany
program.

2017. majus 13-an szombaton 13:00-oratol 17:00-6raig a Szt.
Antal Nephazban a rakellenes eletm6dot nepszenlsiti az a kerekasz
tal-beszelgetes, amelyben 3 kiva16 szakember vesz reszt: Dr. Hegyi
Gabriella orvos, az alapitvany kuratora, a Pecsi Egyetem Dietetikai es
Integrativ Medicina Tanszek vezetOje, Dr. Kiss Istvan kutato orvos, a
Pecsi Egyetem Nepegeszsegugyi Intezetenek igazgat6ja, az alapitvany
kurat6riumanak elnoke, Dr. Svastics Egon onkologus orvos, az alapit
vany szakmai testiiletenek tagja.

(negyeves) hodos fako kanca bijogja a
bal faron H. I. A homlokan holdas (azaz
feMr say vegig) harmadfG fekete cs6dor
a haton H. I. bijogu, harmadfG .minden
sz6rQ (deres) kanca bal oldalon bijogja
U. Szinte lovait keresi kevi lakos Kovacs
Mihaly egy setet pej kanca a bal pofajan
bijogja O. G. s ugyanez bal combjan a
jobb faran fent. HarmadfQ Egersz6rQ kan
ca csiko a bal faran K. I. bijogu."

Az alabbi "kimutatas" froja ismeretlen.
"Tul azon a lefrt summan kfvQI az 1808
ik szQk esztend6be meg legfny koromba
megtartasara attam fletet (kenyergabo
nat) melyet bizonyosan nem tudom meny
nyit, de azt meg tudom bizonyftani akkor
20 forint volt koble. (Egy kobol 80-110 kg
kozott.)

Az 1811-ik esztend6be adoba adtam
fekete bankoba 20 frt. 24 krajc. -t, de azt
nem tudom ki volt az adoszed6. Az ak
kor kivetftfs (kivetes) volt 15 frt. Gyularul
hoztam Szaloki Mihaly szekerin ket kobol
buzat volt 100 Frt. Nagy Janos uramtul
Yettem egy k6bl6t 60 Frt.-ert. Az 1814
dik esztend6be
kapapizt fizettem
9 frt. 30 krcz.-t. Az
ides anyamnak
varrattam k6dmbnt
8 Frt. 30 krcz. A
temetfsire koltbttem
24 frt. 24 krcz. Egy
bundat varattam 30
frt.

Akkor meg nbt
len voltam megis
massal sz6vettem
(ruhara valot) apam
uramnak is ket par
61t6z6t. Templom
szQksfgire attam
ket izben 6 frt.-ot.
kapapizt 3 frt.-ot.
1819 esztend6be
kunyhot csinaltat
tam a kivetfsbe (a
kijelblt szantofbl
dbn) 43 frt. Csinal
tattam mint ma
gameba mivel en
valtottam meg es
apam uram nekem
ajanlotta, az kuny
h6 csinalas es a
geragyahordas (ke
ritesnek valo) s a
masodik kivetis ke
rQIt 52 frt. 39 krcz."

"Bizodalmas
Jo akaro Birak
Uraimek!

Egesz alaza-
tossaggal folya-
modom Nemzetes
Birak Uraimekhoz

A gyulai Nemzeti Leveltar Gyomara
vonatkozo anyagaban szamos eredeti
keziratos level, kerelem, peres-anyag,
vegrendelet talalhato. Ezeket az iIIet6 "fo
Iyamodo" sajat kezGleg irta, sajatos "he
Iyesirassal" es betGtfpusokkal. A nyelvja
rastudomany ezen iratokat "eredeti nepi
feljegyzesek" elnevezes alatt vizsgalja.
A kovetkez6kben ezek kozQI az igen er
dekes dokumentumok kozQI adunk kozre
nehanyat. Adatgazdagsaga mindegyik
nek felhasznalhato csaladtorteneti, nep
rajzi, helytorteneti stb. kutatas teren.

Egy kisebb kotetre valot jomagam
betGhiv kozlesben nyomtatasban is koz
readtam, a budapesti ELTE seg ftsegevel
(:Cs. Szabo Istvan: Nyelvjaras torteneti
szovegek es foljegyzesek a XVIII-XIX.
sZ.-i Gyomarol Bp., 1987. Magyar Cso
portnyelvi Oolgozatok 31. sz. ELTE Ma
gyar Nyelvtorteneti es Nyelvjarasi Tan
szeke, valamint az MTA Nyelvtudomanyi
Intezete.:). A konnyebb erthetoseg kedve
ert jelen esetben eltekintQnk a betGhfv le
jegyzest61, s zarojeles magyarazatokkal,
ertelmezessel latjuk el az egyes szava
kat, fogalmakat.

"Ladanyi lakos Csikos Istvan meg
az elmult 1782-ik esztend6ben elveszett
haj6janak descriptoja (Iefrasa) a maga
relatioja (eI6adasa) szerint.

K6ros fab61 (k6ris fabol) keszQlt, hosz
szu, lapos, kormanyos faru, melynek
a feneke az orra fele egy darabon meg
volt hasadva. A fara pedig nem eppen
igaz egyenessegG, hanem kalyacsos
(domboru) az els6 orrnak is volt egy kis
tatja magabol hagyva. Amely hajot pe
dig a gyomai halaszok a mult 6szon
oszve rontottak. Bodvai Istvan es Szil
agyi Pal, s Tuba Mihaly uraimek eppen
olyannak mongyak s vallyak hogy volt
volna. Cseri Ferenc es Gri Pal hasonlo
keppen describaljak (frjak Ie), de ezzel
a kQlomboztetessel, hogy az els6 orraba
kozel egy pantocska is volt furva, mellyet
gyomai Sallai Andras fUrt rea."

Tilos helyen jar! a ladanyi halasz, s a
gyomaiak fgy vettek elegtetelt. A hajo min
den bizonnyal egy darab k6risfa derekb61
kivajt-faragott un. bodonhajo volt.

,,1783. marcius 31-en Greg Czegledi
Andras es felesege magok is megvajjak
es megesverven (elismerven), hogy Biro
Istvanne gyermeke szQletesekor a gyer
mek els6 fereszt6 vizet ugy szinte azon
vizet is mellybe az akkor rajta volt ingajjat
kimostak elviven, azzal az akkori fekelyes
lovakat kenegettek s meg is gyogyitot
tak. Ezen babonas cselekedetekert mind
maga Czegledi Andras mind pedig felese
ge itiltetett 24 korMcs Qtesre."

,,1783. Aprislis 8. Toth Istvan Kevi
(Turkevi) lakos csikos keres a maga pasz
torsaga alai elveszett s maga altai igy
specificalt (Iefrt) lovakat. Egy negyedfG
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Ebenfa-elefant£sont-Krisztus
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Macz Istvan irasai

Isten area

Otthonom legfontosabb ,......~----------,

falan fiigg. Feltve orzom, ()
nem a penzben merheto er
teke miatt. Amlkor ranezek,
nem csupan az ertiink meg
halt Jezusra gondolok. Nagy
mamam jut eszembe zsem
'evel, es az a nagymama, akl
miiveszl fesziilettel keresett
fel. Ebenfa kereszten elefant
csontb{)Uaragott Krisztus.

Delelott volt. A haz elotti
teniszpalyan napfenyben pat
togott a labda. Edzes volt. A
behallatszott vidam jatek nem
zavart. fr6asztalomnal dolgoz
tam. Kopogtak. Felenken.

- Tessek!
- Dicsertessek a Jezus Krisz-

tus! - k6sz6nt az idos, j61 61t6
z6tt hOlgy.

- Mind6r6kke.
- Ugye nem ismer? Unokaimat igen. Ikrek. FiO es lany.

Buszke vagyol< rajul<, mert tehetsegesek. Onnel mar jartak.
Esztergomban a fereneesek gimnaziumaba jarnak, keszulnek
az erettsegire. Agg6dom ertUk. Tanfttatasuk sokba kerul, szu
leik anyagi gondokkal I<.uzdenek. Segfteni szeretnek.

(Taskajaba nyul es elem tesz egy feszuletet, es folytatja.)
Kerem, nezze csal< j61 meg. Indiai elefantcsontb61 faragott hin
du areu Jezus. Latott mar ilyet? Nem akarom megserteni, tud
ja, mi ennek a mU1<ereskedelemben az ara?

- Nem sert meg. A Fekete kereszten a hindu areO csontkor
pusz (test) lenyag6z.

- Kerem, vegye meg. Szfvemhez nott, 6r6k61tern, de una
kaimon akarok segfteni.

- Most en kerem, ne essek rosszul, megvenni nem tudom,
de vasarlas nelkul anyagi gondjain, engedje meg, hagy segft
hessek. Unokait becsul6m. T6bbsz6r voltal<. nalam beszelgetni.

- Nem fogadhatom el, ami felajanl. Unokaimat nagyon
szeretem. A feszUletet boltba nem viszem,.olyannal legyen,
aid megbecsuli. Szfvem Ogy lesz nyugodt, ha en hozok ertUk
aldozatot.

K6zelebb tolta felem a feszuletet. Neztem az areat, melyen
a szemebe neztem, nem ketelkedtem a szavaban, hanem a
szfveig szerettem volna latni es csodalni benne a nagymama
j6sagat.

Asztalomra tettem a kert 6sszeget, sot valamivel t6bbet,
hiszen biztos nem a kereskedelmi arat I<erte. Megszamalta a
penzt es csak annyit vett el, amennyit I<ert.

- K6sz6n6m! - mondta. Szemeben k6nnyek csillantak fel,
az 6r6m k6nnyei, hogy unokait tudja tamogatni. Dicsertessek,
mandta, I<ezemet megszorftotta, szemeben a halat lattam.

Ajt6mon kilepett, emlekeimbol soha. Raadasul itt a fe
szulet, amely emlekeztet ra es nagymamamra is, mindig. 6
szegeny asszony volt, nagyon szegeny, de Nagymama volt,
j6saggal tele. A varosban, ahal elt es dolgozott, heteket t61
t6ttem szamark6h6gesem miatt, hiszen a levegovaltozas azt
enyhfti, gy6gyftja.

Reggelenkent, amikor nagybatyam a Beretty6-partra vitt a
tiszta levego miatt, mindig megalltunk nagymamam alacsony
ablakanal. Kopogtam. Harmat. Az ablak kinyflt es piciny tas
kam azonnal megtelt meleg zsemlevel. Maskor sutemenyt
adott. Mindig mosolygott. Hall<, szelfd hangon minden nap
kerdezte: "Ugye ma mar jobban vagy? Holnap is gyere!" (Ho
gyan is frjam? Minden reggel szereteteben rur6dtem... )

Zsemlek a taskamban, mint a bibliai szegeny asszony ket
fillerje a templam perselyeben. 6 is "mindenet" adta, mint a
maveszi feszulettol megvalt nagymama. Szeretet nagymamak
szfveben. Es nem is tudjak, hogy szfvuk6n keresztUl simogat
mar gyermekkorunkban az [sten.

szepulsz -
Benned az emberi termeszet
isteni szepsegben reszesul
es
az isteni termeszet
e,mberi szepseggel szinesul 
Alta lad
a sz~th,ullast ho~doz6 Anyag
az Vj Eg es az Vj Fold
~zep dicsosegeben reszesedik.
Es en Vram?
Szepsegeddel szeress
Istenem!

Jezus megvalt6 kegyelmed
megszepito ero, hiszen
a szenvedest oromme,
a sirast nevetesse,
a bOnost szentte,
a haland6t halhatatIanna,
a halottat feltamadotta,
az elmlllast oroklelte
szepited -
Te Fajdalmak Ferfija
Megdicsoult I<risztussa,
~egfeszitett Halott
Elo Feltamadotta

"Egy Isten sok area" e1mCf konyv nemreg kerUlt a kezembe. Iste
nunk "sok" arcat mutatja be a Biblia alapjan. A kozepkorban Nazianzi
Szent Gergely egyik fohastiiban kerdi Istent, a MindennevCft, hogyan
szolftsa - a MindenszfvCft, hogyan szeresse es vegUl: "MindenareO,
hogy tapintsalak?"

Isten, akiben hiszel, annak milyen area van?
Benned!
Kerdeznunk kell ezt es kerdezzuk, meg akkor is, ha tudjuk, ha

tapasztaljuk, hogy
lathatatlan 0 -
am teljes lathatatlansaga mellett kell az erzekekhez kotOtt ember

ben,_ hogy kep eljen roJa.
Osi es l<iirthatatlan oszton el az emberben: lMni az Istent! A bibliai

Mozes, amikor beszel vele, szinte koveteli: "nev szerint ismerlek...
mutasd meg nekem areodat!" jezustol pedig egyil< barMja keri: "Mu
tasd meg nekunk az Atyatl"- Az istenlatas osztonmelysegCf igenyet
a misztikusok es a koltok fogalmaztiik meg Ojra es Ojra, minden kor
ban. Napjainkban is.

Miert ketelkednenk abban, hogy erre az emberi igenyre valaszol
(sten az a megjeleneseivel. Ego Csipkebokorban, Felhoben, TCizosz
lopban, Szelloben, Mandulafa-viragtiisban,

es az id61< beteljesulesekor a vilagmindenseg iranti szerelemmel
Megtestesult Fiaban, a Natiireti jezusban, akinek area volt es van, aid
FUlop apostolnak azt valaszolta: "Aid engem lat, IMja az AtyM is."

"Laml szeretnenk" kfvansagunk kieJegftese mar az is, hogy ne
vet mond onmagarol. "En vagyok, aki Van."

En vagyok az Cit, az Igazsag, az Elet. "En vagyok a vilag Vila
gossaga." - Sot, jezus megfgeri, hogy a tiszta szfvCfek meglatjak az
Istent. Az orok elet sem mas, mint megismerni, latni az Istent. AlMas
orome, tenye, valosaga emberi eletGnk lenyege.

LMas kepessegunkhoz merten megmutatja onmagat. A Latha
tatlan lathat6 lesz. A "sol<areO", a "mindenareO" Istenunk letenek es
eletenek altalunk felfoghatatlan gazdagsagat egyetlen areban miat
tunk megmutatni nem tudja. Stiimlalhatatlan megjeJenesben kozelft
felenk.

Cijra kerdezem,
milyen az istenare benned - vajon a lelek Veronika-kendojen mit

IMni? Az istenkepmasnak teremtett minden egyes ember a maga
egyetlensegeben nem mas es mas vonasat hordozza lelken?

E10ttem Isten Szepsege seJlik fel.
A kegyelem "elohfv<;>" termeszetfeletti "vegyuleteben" meg

martva lelkunket, lassuk Ot a maga semmihez nem hasonlfto szep
segeben. Teilhard de Chardin egyik imajaban felkialt, hogy neki nem
eleg a Natiireti jezus, neki teljes nagysagaban kell a Nazareti, amint
valoban az, a Mindenseg Jstene, a Kozmosz Krisztusa.

Konyorgom en is, engedje meg Isten, hogy Irgalma, josaga, Sze
retete, Minden hatalma mellett elem ragyogjon Arcanak Szepsege
is, mert csak igy eleg nekem. Tudom, Napba nem nezhetek. Be
levakulnek, am a napfenyben minden mas, szebb, szfnesebb. Isten,
szepseged fenyeben szeretnem IMnl es szeretni az engem korulvevo
vilagot ...
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Egeszsegrol-betegsegrol

Tovlibbi informaci6 kerhet6:
Molnar Szabolcs
Elerhel6seg: +36309954166, molnarszabolcs.hun@gmail.com

A Lourdes Honey Kft., a Saghegy Kft-vel konzorciumi egyUttmukbdesben palyazatot nylljlott be a
GINOP-2.1.1.15 "Vallalatok K+F+I tevekenysegenek tamogatasa" cimfi palyazati konstrukci6ra. A
Konzorcium GINOP-2.1.1.15-2016.00461 azonosit6 szamu projekt megval6silasra bsszesen 334,29

milli6 forint vissza nem terilend6 lamogalasban reszesUl1.

SAJTOKOZLEMENY
"A MEHEK EGESZSEGVEDELME UJSZERU ALiMENTAclOS ELJARAs ALKALMAzAsAvAL,
ILLETVE ERRE ~LAPOZVA HUMANKLINIKAI VIZSGALATOKKAL IGAZOLTAN POZlTiv ELEITANI
HATAsu, UJ KEzKESziTMENYEK PROTOTlpUSAINAK KIFEJLESZTESE"

'.1 ..~" \1.( l
"''1II.V.N, ..

Internetes forras:
A pitypang gyoker gyogyhatasa A

gyermeklancfu jotekony hatasai

Forras: Csupor Dezs6-Szendrei Kal
man: Gyogynovenytar, Utmutato a kor
szeru gyogynoveny-alkalmazashoz

Szabo Gyorgy-Lopes Szabo Zsuzsa: A
bukki fUvesember gyogynovenyei

dans tartalma. Gyujtesi ideje evente 2
alkalommal, aprilisban es szeptember
ben.

A levelek gyujtese legjobb aprilis
ban, meg viragzas el6tt, ilyenkor ugyan
is tbbb hatoanyagot tartalmaznak.

A szar viragzaskor tartalmaz a leg
tobb hatoanyagot, ilyenkor ajanlott fo
gyasztasi mennyisege, 5-10 szal na pon
tao

A gyermeklancfu alkalmazasa nem
ajanlott gyomor-, nyombelfekely, epe
gorcs es epeuti elzarodas eseten. Ter
hesseg es szoptatas soran hasznalata
nem ajanlott.

dr. Macsari Judit

A projekt varhat6 eredmenyeinek bemulatasa:
A projekt funkcionalis elelmiszerkent pozfcionalhal6. tudomanyosan igazollan pozitiv elellani hatasu uj
termek protolipusok kidolgozasara iranyul, melyek dinamikus b6vUI6 piaci szegmensl celoznak meg. A
szeklor jovedelmez6segenek javitasal magas hozzaadoll ertekG mez-alapLI. kedvez6 elellani hatasu

komponensekben gazdagiloll lermekek kifejieszlesevel latjuk megval6silhal6nak. A nagy hozzaadoll ertekel
bioakliv komponensek egyedi kombinaci6inak alkaimazasaval, iIIelve ujszerO techno/6giak alkalmazasaval

erjOk el.

2017 104120.

kedvez6lehet.
A gyogynoveny alkalmazasi modo

zatai:
1 pupozott teaskanal szarftott gyo

keret teszunk 2,5 dl hideg vlzhez, majd
egy ejszakan at aztatjuk. Masnap forra
sig melegftjuk az oldatot, leszurjuk es
langyosra hutve fogyasztjuk.

1 teaskanal szarftott gyermeklancfu
levelet leforrazunk 2,5 dl vlzzel, 5 percig
allni hagyjuk az oldatot. Leszurjuk es
langyosan fogyasztjuk.

Az oldatok keszftesehez tiszta, klor
mentes vizet alkalmazzunk, a teaba
cukrot, citromot ne rakjunk, csak mezzel
izesithetjuk. A viz melegitesehez mikro
hullamu sut6t ne hasznaljunk! A kapott
gyogynoveny oldat, ill. a gyogynoveny
femmel nem erintkezhet, csak uvegb61,
fabol es keramiabol keszult eszkozokkel.

Az ajanlott mennyiseg naponta 2
csesze oldat 4 hetig, majd legalabb 2
het szunetet kell tartanunk.

Gyujtesi id6szak:
A pitypang gyokeret legjobb tavasz

szal, viragzas el6tt gyujteni, mert ekkor
legmagasabb a hatoanyag es antioxi-

Gyermeklancfu
(Taraxacum officinale)

Szantokon, utak menten, kertekben
elofordulo, szeles korben elterjedt, nagy
alkalmazkodokepessegu, vadon elo,
evelo noveny. Foldre fekvo, landzsas le
velei szeldeltek, sarga feszkes viragzata
hajnalban nyllik, naplementekor es nyir
k05, esos idoben becsukodik.

Az egesz noveny a viragzattal
egyutt ertekes gyogyhatassal rendel
kezik, tbbb szaz eve hasznaljak maj-,
epeuti es vesebetegsegek, fzuleti prob
lemak kezelesere.

Vitaminokban, asvanyi anyagokban
gazdag; tartalmaz beta-karotint, B1-,
B2-,C-es D-vitaminokat, vasat, magne
ziumot, foszfort, bort es kalciumot. A
gy6gynoveny gyokerzete magas inulin
tartalmu, a levelek nagy mennyisegben
tartalmaznak kaliumot.

A gyokerbol keszult fozet alkalmas
majgyulladas, majbetegseg okozta sar
gasag kezelesere, a majmukodes ser
kentesere. Magas D-vitamin es kalcium
tartalma reven kedvezo hatasu a fozet
fogyasztasa csontritkulas megeloze
seben. Magas inulin tartalma miatt a
gyokerbol keszult fozet alkalmazasa
vercukor-szintet csokkento hatasu. A
gyokerbol keszult oldattal megelozheto
az epeko kialakulasa. A fozet kedvezo
hatasu szekrekedes, puffadas, etvagyta
lansag eseten is. A pitypang megporkolt
gyokerebol keszul a cikoria kave.

A levelekbol keszult tea vlzhajt6
hatasu. Hugyuti panaszok eseten vize
lethajtasra lehet hasznalni a levelbol ke
szult oldatot a panaszok fennallasaig, de
legfeljebb 2 hetig.

A pitypang serkenti a maj-, epe-es
vesemukodest, a bor verejtekmirigyei
nek kivalaszto mukodeset. Anyagcsere
fokozo, gyulladascsokkento, antioxi
dans es daganatellenes hatasu. V€rtisz
tft6 hatasa miatt alkalmazhat6 koszveny
es reumatikus panaszok kezeleseben, az
izuleti kopas megelozheto vagy keslel
tetheto alkalmazasaval. A novenyben
leva keseruanyagok fokozzak a nyal-es
gyomorsavtermelest.

A gyogynoveny viragainak magas
a lecitin tartalma, mely a kozponti ideg
rendszer mukodeseben el6nyos hatasu.
Alzheimer korban a noveny alkalmazasa
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A gasztron6mia kitoresi pont leh t
haz ' nk szamara, ezert az

Ar nyszalag tanusitvany
kiemelt jelentoseggel bir
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es az allami szferat a minoseg
eloallitasaban es tamogatasa
ban, mert ez nem esak helyi,
de nemzeti, sot eur6pai uni6s
szinten is gazdasagi, kulturalis
es szoeialis elonyokkel jar.

........~ .•••
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xv: 130gracs Nayja
PayrikciskrumyCij6z6 Yerseny

Gyomaendrod (Oregszolo)
a R6zsahegyi Haz melletti szabad terUleten

2017. junius 10.

TOltson egy kellemes napot Oregszoloben!
Mindenkit szeretettel varunk!

15 Q!l Eredmenyhirdetes
16 Q!l Megyesi Zsolt enekel
16li Tombolasorsolas
17 li A Szfnfolt Mazsorettcsoport musora
18 Q!l Fasy Gyula zenel

Kapcso16d6 egesz napos programok:
-1- A Szarvasi Veteninjarmu Barati Kor

mezogazdasagi gepeinek bemutatoja

+ Az udvari kemenceben sui a finom kelt teszta

+ BUfe, kirakodovasar, orias legvar, lovaglas ponilovon

-I- 15 eves a Bogracs Napja rendezveny es 5 eves a Rozsahegyi Haz cimmel
vetftes es fotokiallftas a nagyteremben

INGYENES BUSZJ.A.RAT A PROGRAM HELYSZINERE!
A Szabadsag terral: 9;32, 11;32, 14Q.Q es 17Q.Q orakor
Oregszalabal: 14d9., 19Q.Q es 21 Q!l6rakor

Program:
71.9- Regisztr<kio, fOzohelyek elfoglahlsa
9Q!l Megnyit6: a rendezvenyt megnyitja Toldi Balazs polgarmester

10 Q!l ATulipanos 6voda musora
10 ti Cibere boh6c interaktfv gyermekmusora
111.9- Futoversenyeredmenyhirdetese
lZQ!l J6 ebedhez sz6J a nota! (A Mraucsik-Timar duo zene\)
13Q!l A Baratsag Klub enekel
13 li A Korosmenti Tancegyiittes musora

14 00 SZhirvendeg: Kaczor Feri
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A 20l3-ban indult Arany
szalag a rendkfvuli minoseg
tanusitvanya, civil es szakmai
szervezetek kezdemenyeze- zi tapasztalat szerint altalanos
se. Ez bMorftja es segiti a ki- gazdasagi huz6erokent hat.
emelkedo minoseg termeloit, Erdos Norbert a megbeszeles
biztonsagot es informaei6t vegen kiemelte, hogy kozos
nyujt a nagykozonsegnek, a feladatunk, hogy a minoseg
fogyaszt6knak. Az ilyenfajta piaekepessegenek javftasaval
minosegi tenyezo a nemzetko- erdekeltte tegyuk a vallalkoz6i

kus.

Erdos Norbert kiemelte,
hogy a gasztron6mia kitoresi
pont lehet hazank szamara, de
esak akkor, ha j61 esinaljuk to
vabb a dolgunkat."Ha teszunk
r6la, hogy a kulfoldon szerzett
tudast a szakaesok hazahoz
zak, ne ragadjanak kint. Ha
teszunk r6la, hogy legyenek
hazai minosegi beszallft6k,
akiknek megeri minoseget
termelni. Ha a magyar gasztro
ettermek nem a parizsi es a
beesi piaeon szerzik be a zold
seget es a hust, hanem hazai
alapanyagokat hasznalnak fel"
- tette hozza a Fideszes politi-

"A magyar gasztron6mia
szamomra kifejezetten fon
tos terulet. ()gy IMam, hogy
Magyarorszagnak most j6
eselyei vannak arra, hogy a
gasztron6mia a turisztikaval
egyutt huz6agazatta valjon,
ezert az illetekes szervezetek
kel, mint a zaszl6vivo Magyar
Gasztron6miai Egyesulettel, a
Foldmuvelesugyi Miniszteri
um minosegpolitikaert felelos
reszlegeivel, valamint a Ma
gyar Turisztikai Ogynokseggel
kozosen dolgozzunk a magyar
gasztron6mia felviragoztata
san es a magyar etkezesi kul
tura fejlesztesen" - jelentette
ki Erdos Norbert eur6pai par
lamenti kepviselo Budapesten.

A Bekes megyei politikus
egy megbeszelest hivott ossze,
ahol Molnar B. Tamassal, a Ma
gyar Gasztron6miai Egyesulet
elnokevel, a Foldmuvelesugyi
Miniszteriumb61 Gal Peter ere
detvedelemert felelos helyet
tes allamtitkarral, Szakallstvan
L6rand agrarfejlesztesert es
hungarikumokert felelos he
Iyettes allamtitkarral, valamint
Roezey Norberttel, az Arany
szalag programfelelosevel,
mig a Magyar Turisztikai Ogy
nokseg reszerol Torok Andras
gasztron6miaert es bor-mar
ketingert felelos igazgat6val
targyalt az Aranyszalag mino
segi tanusftvany programja
nak a lehetO legszelesebb kor
ben torteno prom6ei6jar61 es
a program finanszfrozasanak
az aktualis kerdeseirol.
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Felbeszakadt a bajnoki merkozes
, A megyei II. osztalyu labdarug6 bajnoksag 22. fordul6jaban az

Ujkigy6s latogatott Gyomaendradre. A vendegek villamrajtot vet
tek, mar az elsa percben megszereztek a vezetest. A hazaiak mintegy
tiz perc alatt kjheverteJ< a kezdeti sokkot es elkezdtek futballozni.
Sorban alaldtottak ki a nagyobbnal nagyobb helyzeteket, de sajnos
mindet ki is hagytak, naggya tettek a vendegek kapusat. Ahogy telt
az ida tigy valt egyre feszliltebbe a hazai garda, nehez okot talalni
ra, de talan az eredmenytelenseg is kbzrejatszott ebben. Sajnos a
sZlinetben sem sikerlilt a csapatot megllyugtatni, merta masodik
felida elsa feleben is folytat6dott ez az ideges jatek, amelyet meg fo
kozott a tiatal jatekvezeta nehany teves itelete is, ami mindket csa
patot slljtotta. A 70. percben aztan robbant a feszliltseg. A hazaiak
vedaje, Pantya Sandor megkapta masodU< sarga lapjat ami mar pi
rosat, ki31litast jelentett. Ezt nehany hazai jatekos mar nem tudta el
fogadni es hevesen, nem eppen irodalmi stilusban pr6balta szamon
kerni a jatekvezetatal. Nagy dulakodas tamadt, villantak is a lapok
es meg ket hazai jateJ<os,Timar Krisztian, Tanacs Zoltan mehetett
ida elatt zuhanyozni. De ezzel meg nem volt vege a csetepatenak.
Mivel a ldallitott jateJ<osok nem tudtak megemeszteni, hogy el kel
lene hagyniuk a palyat tovabb gyazkbdtek a jatekvezetat a fentebb
emlitett stilusban. A dulakodas kbzben l<ilitbtteJ< a spori kezebal a
szines lapokat aid ezt kovetaen lefujta a merkazest. A tbrtenteknek
a fegyelmi bizottsag elatt lesz a folytatasa.

A lejatszott merkazesek eredmenyei:

2017.03.25. Okany KSK - Gyomaendradi FC 1: 1
G.: SebOkM.

A hazaiak elsa tavaszi gyazelmlik remenyeben indultak csa
taba az idegenben meg mindig nyeretlen vendegek ellen. Az elsa
felida klizdelmes jatekot hozott, ldegyenlitett erak klizdottek, tbbb
kimaradt vendeg helyzettel. A masodik felidaben sem valtozott a
jatek kepe, mar ugy tunt g61 nelklili eredmeny szliletik, de a 77.
percben a vendegek Sebak reven vezetest szereztek. Sajnos harom
perc mlJlva jott a hazai valasz, ezzel egalizaltak az eredmenyt. Egy
vegig kiizdelmes merkazesen mindket csapat j61 teljesitett, igazsa
gos dontetlen szliletett.

2017.04.01. Gyomaendradi FC - Csanadapacai EFC 2: 0
G.: Gabor v., Furka Zs.

Az elaza hazai fordul6ban elszenvedett vereseget szeretteJ< vol
na feledtetni a hazaiak, ezert is a bator tamad6jatekot felvallalva
inditottak a merkazest. A vendegek azonban sokaig ellent tudtak
allni, j6l vedekeztek, a tamadasokra keyes energiajuk maradt. A 40.
percben megtort a jeg, a hazaiak g6lt szereztek. A masodik felida
kbzepen, a 67.percben megtoldottak meg eggye!, ezzel e} is dalt a
merkazes. A tiata!' sportszeru Apaca csapata nem tudta megaka
dalyozni a helyenkent tetszetas tamadasokat vezeta Gyomaendrad
6jabb megetdemelt hazai sikeret.

2017.04.08. Bekesszentandrasi HMSE - Gyomaendradi FC 4 :1
G.: Bekesi N.

A listavezeta otthonaba latogatott a Gyomaendrad, aldket az
asz folyaman hazai palyan sikerlilt ket vaUra fektetni, emiatt is fU
totte a Szentandrast a visszavagas remenye. Nem is biztak semmit
a veletlenre az elsa perctal tamad61ag leptek fel. A sziinetig sikerult
is harom g61t szereznilik, igaz ezekhez kellett a vendegek hatha
t6s segitsege, az elkbvetett SlJlyOS egyeni hibak. A masodik felida
mar kiegyenlitettebb jatekot hozott, egy-egy g61 szliletett, tobbre a
vendegek erejebal sem futotta. Egy ragyog6 elsa felida utan a ma
sodikban visszafogottabb jatekot bemutat6 Hunyadi gyazelme egy
percig sem forgott veszelyben.

2017. 04. 15. Gyomaendradi FC - Ujkigy6s FC 0 : 1
G.: ---

A merkazes 0: 1-es vendeg vezetesnel a 70. percben feJbeszakadt.

Flilop Zoltan

Eremeso Budapesten

2017. marcius 19-en Budapesten rendeztek meg az orsza
gos Korona Fitkid Kupat, melyen 19 gyomaendr6di lany mutat
ta be a versenygyakorlatat az AEROFIT DSE szineiben.

Eredmenyek:
Csa patverseny:
1. kcs: 2. hely - Tancol6 Afrika (Csipai Csenge, Farkas Lara,

Hank6 Reka, Sztvorecz Greti, Zadori Zoe)
2. kcs:
2. hely - Szaguld6 lanyok (Adam Kamilla, Farkas Lili, Fekecs

Noemi, Hank6 Panna, Lavei Kira, Nagy Andrea, Timar Petra)
3. hely - Jegmadarak (Adam Orsi, Csath Hedi, Fekecs Zs6fi,
Gombk6t6 Zs6fi, Ignacz Csenge, Kales Vivien)

Az egyeni versenyen tabb mint 100 versenyz6 vett reszt 9
korcsoportban. Remek teljesitmenyevel 5. helyezett lett (2.a.
kcs.) Varsanyi Misell, 8. helyezett lett Farkas Lili (2.b.. kcs.), 12.
lett Nagy Andrea, 16. Lavei Kira (mindketten 3. kcs).

A fitkid verseny utan a lanyoknak 5 napjuk volt, hogy at
szellemuljenek es a tornaversenyre felkeszuljenek. A sikeres
februari torna diakolimpian tovabbjutottak a kavetkez6 meg
merettetesre, igy 2017. marcius 25-en szombaton Debrecen
ben az Orszagos EI6dant6ben mutattak be a versenygyakor
latukat.

A Kis Balint Altalanos Iskolab61 egy csapat jutott tovabb. A
8-9 eves lanyoknak 2 szeren kell versenyezniuk: szekrenyug
ras es talaj. Nagyon szep versenyzessel 5. helyezest ertek el. A
csapat tagjai: Adam Orsolya, Csipai Csenge, Ignacz Csenge, Ki
szely Kitti, Kales Vivien, Varsanyi Misel!.

A R6zsahegyi Kalman Altalanos Iskola szineiben is egy csa
pat jutott tovabb Debrecenbe. A 10-11 eves lanyok a 2. kor
csoportban indultak, ahol 3 tornaszeren mutatjak be a gya
korlatukat: szekrenyugras, gerenda, talaj. A csapat a 9. helyet
szerezte meg. A tagok: Adam Kamilla, Farkas Lili, Fekecs Zs6fia,
Hank6 Panna, Timar Petra.

A fitkidesek a tavaszi szezon utols6 versenyere keszulnek,
melyet aprilis vegen rendeznek meg Csongradon.

Gratulalunk minden versenyz6nek es tovabbi sikeres felke
szulest kfvanunk!



16 VAROSO tt I( 2017. majus

Majus
Hideg paradicsomleves

Paradicsom iv61ebe keyes bazsalikomot, 6sszek6t6z6tt zellerz6ldet, citromr61
levagott hejszeleteket, s6t, borsot, kicsi porcukrot teszunk. Hut6ben hagyjuk allni
(akar egy napot is). A levet cseszekbe t61tjuk es megsz6rjuk igen apr6ra vagott
zellerz6lddel.

Seidl Ambrus

F NYC FORESzARU
deszkak, aSB lapok, lecek, kerfteslecek, pal16k,

szeg6lecek, gerendak, lamberia

TUZIFA
bukk, tolgy, akac, akacfaoszlop

KAPUFA 8T. Gyomaendr6d, II. ker. 467.
06170 513-95-14 '

A kondorosi uton, a vasarter uta,:, .

Hdzhoz jon a ~ dras !

Szeretettel varom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes k6ru n6i-, fern es

gyermek-fodraszatomban.

Igeny szerint hdzhoz is megyek! Hetvegeken is!

Ldtk6czkine Erdos Magdolna

GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

- eskiivOfot6zas
- rendezvenyfotozas
- portre fot6k
- baba-mama fot6zas
- tabl6 keszites
- fot6el6hivas l I
- nagymeretii plakatok keszltese \ ,\,\ "Lu.~z...LblOLLLLL
- 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...

METAL STOP
KEREKPARUZLET ES

EPULETGEPESZET
Kerekparforgalmaz6 markabolt es szerviz

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

- hiit6szekrenyek, fagyaszt6hidak. mos6gepek.
Led TV-k, porsziv6k
haztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 elektronika,
szegek, csavarok, zarak, lakatok,
fLird6kadak. mosd6k, csaptelepek, mosogat6k
ZARTSZELVENYEK, TERHALOK, ESOCSA
TORNAK es FUSTCSUVEK kedvez6 aron!

- kerekparok JAVITASA - SZERELESE!
GYOMAENDR6D, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386-909

Hitellelletoseg! Minden fcerekparlloz ertekes ajandefcot adunk!

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

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a leheto
legjobb minoseg elerese a legmegfizethetobb aron!

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

PROFILJAINK:

- festes, mazohis, tapet,bis
- homlokzatszigeteles, hoszigete16 rendszerek
- gipszkarton falak, almennyezetek, elotetfalak, boltivek
- rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok
- laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas

fUrdok, konyhak burkolasa, komuves munkak
- tetoterek beepitese, szigetelese

nyilaszarok, ajtok, ablakok csereje
- bontas, sitt elszallitas
- vizes falak szigetelese
- hazak kuls6 homlokzatanak szigetelese, szinezese
- hidegburkolas (csempe, jarolap, marvany, granit lerakasa,
- ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, linoleum, szalagparketta, laminalt

parketta,
- padlosz6nyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
- allvanyozas, allvanyok berbeadasa (guruI6s, homlokzati)

LATKOCZKI LAsZLO. Telefon: 06/70/381-4227
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Gyamoendrod Varas Ramo Nemzetiseg; Onkormanyzo,anok hirei ,. .

Gyomaendr6d Varas Roma Nemzetisegi bnkormanyzata 2017. ap
rilis 7-en tartotta a Nemzetkozi Roma nap alkalmab61 a rama kultura
napjat. Szecsi Zsolt elnok koszont6je utan Leh6czkine Timar Iren alpol
garmester asszony koszontotte az unnepl6 kozonseget, majd J6nas Ja
nosne a Bekes Megyei Roma Nemzetisegi bnkormanyzat elnoke mond
ta el unnepi gondolatait. Ezt kovet6en a helyi Csemetekert Ovoda es
a R6zsahegyi Kalman Altalanos Iskola szolgaltatta a gyonyoru, szivet
melenget6 unnepi musort.

A Roma nap alkalmab61 "kerekasztal" beszelgetest szerveztUnk a
Magyarorszagi ciganysag helyzete - Gyomaendr6don - az Egyhazak es
az Iskolak szemeb61. Moderator volt Kovesuti Ferenc teol6gus, Beszel-

get6 partnerek: Vaszk6ne Dinya Erzsebet R6zsahegyi Kalman Alt. 15k"
Szilagyi Janosne Bethlen Gabor Szak. 15k., Agostonne Farkas Maria Kis
Balint AIt.lsk, Mucsi Andras a bekesi Szegedi Kis Istvan Ref. Gimnazium
tanara, Fulop M6nika gyomai evangelikus lelkesz, Bakai Peter Magyar
orszagi Evangelikus Egyhaz Roma referense, Surman Laszl6 teol6gus,
Eleki pasztor a Magyar Punkosdi Egyhaz Orszagos Cigany Misszi6jilt61
es Szecsi Zsolt Gyomaendr6d Varas Roma Nemzetisegi bnkormanyza
tanak elnoke.

Aprilis 8-an jatsz6hazat rendeztUnk, kezmuves es oko-sarokkal.

Szecsi Zsolt

Egy konnycsepp gordtilt vegig az arcunkon,
Mert melyen pihensz es hianyzol nagyon.
Itt alJunk sfrodnal es arr6l almodunk,
Meg otthon volta!' szerettunk nagyon.

Nyilhatnak viragok, johet a kodfatyo)os tel,
Oromtink csak az Jenne, hogyha visszaterneL
Mi karllnkba vennenk, a szelt61 is 6vnank,
Csak kozottunk lehetnel es imadhatnank!

Apoltunk, imadtunk meg itt voltal kozottiink,
Koszonjtik a sorsnak, mit erted tehetttink.
Nem tudjuk meghalalni, amit tettel ertun!<,
Te voltal a szfv es a szeretet nekunk.

VASZKO TAMASNE KovAcs VERONIKA
postatiszt, endr6di kot6des(1 budapesti lakos
kuzde]mes eJetenek 77" boldog hazassaganak
53. eveben varatlanul elhunyt. Bllcsuztatasa
a budapesti Farkasreti temetoben volt aprilis
3-an. Gyaszoljak: ferje, leanya, 3 unokaja es
csaladjuk.

"Unyed sugtirozta
a mosolyt, a szeretetet,
S nem vetted eszre,
cipeled keresztedet," Tanulsktid

25 eve mar, csak emlekekb61 ellink,
Barmit hoz a SOl'S, mi soha nem feledunk.
Most viraggal kezunkben aIlunk a sfrodnal,
Emlekezni jottunk edesanyak napjan.
Szeretnenk megolelni, kezed megcs6kolni,
Draga j6 edesanyank, nem p6tolhat senki

VEHA ILLESNE SZUROVECZ MARIA
gyomaendrodi lakos 2017. marcius 24-en,
93 eves koraban hazatert a Mennyi Atyahoz.
Gyaszoljak csaladtagjai, rokonai, ismer6sei.
Pihenese legyen csendes, emleke aidott!

Emlekezes Anyak napjan
HEGEDUS MA.TENE FARKAS ANNARA
(1914.02.07. - 1991. 09. 16.)

lelket Teremtojenek. Gyaszoljak a csaladtag
jai, rokonai, ismer6sei. Fogadja be lelket az

hazaba koltozott. Gyaszoljak csaladtagjai, ro- orok boldogsag!
konai, ismer6seL Aldas es beI<e lengjen nyug
vo porai felett!

RACZKO JANosNE TiMAR GABRIELLA
hunyai lakos 2017. april is I-jen, 72-ik szi.ile
tesnapjan tavozott az orokkevalosagba. Gya
szoljak a csaladtagok, rokonok es ismerosok.
Isten adjon neki orok nyugodalmat!

PINTER VINCE IMRE volt gyomaendr6di
lakos 2017. aprilis 02-an, 98 eves koraban
hazatert a Mennyei Atyahoz. Gyaszoljak a
csaladtagok, rokonok es ismer6sok. Pihenese
legyen csendes, emleke aldott!

"Teged elfelejteni soha nem lehet,
meg kell tanulni elni nelkiiled.
Az hal meg, akit elfelejtenek,
orokke eI, akit nagyon szeretnek."

KISS LAJOSNE TiMAR IREN MARIA
gyomaendr6di lakos 2017.aprilis 7-en, 71
eves koraban hazatert a Mennyi Atyahoz.
Gyaszoljak csahidtagjai, rokonai, ismer6sei.
Pihenese legyen csendes, emleke aIdott!

MOLNAR JANOSNE MARIC MARIA
gyomaendr6di lakos 2017. aprilis IS-en, 79
eves koraban eltavozott az Orok hazaba. Gya
szoljak a csaladtagok, rokonok es ismer6sok.
Isten 6rkodjon pihenese felett!

HUNYA BELA gyomaendr6di lakos 2017.
aprilis 3-an, 85 eves koraban tavozott szeret
tei koreb61. Gyaszoljak a csaladtagok, roko
nok es ismer6sok. Isten adjon neki orok nyu
godalmat!

KORCSOK GELLERTNE SZOSZNYAK
OLGA gyomaendr6di lakos 2017. aprilis 10
en, 91 eves kOH'iban egyhazunk szentsegeivel
meger6sitve megtert Teremt6jehez. Gyaszol
jak a csaladtagok, rokonok es ismer6sok. AI
das es beke lengjen nyugvo porai felett!

AKIK AZ OROKKEVALOSAGBA KOLTOZTEK

DAVID BENEDEKNE IVANYI ESZTER
ILONA gyomaendrodi lakos 82 eves kora
ban 2017. aprilis 8-an megtert Teremt6jehez.
Gyaszoljak a csaladtagjai, rokonai, ismer6seL
Fogadja be lelket az orok boldogsag!

id. DOGI JANos gyomaendr6di lakos,
2017. marcius 31-en 77 eves koniban tavozott
szerettei korebol. Gyaszoljak a csaladtagok,
rokonok es ismer6sok. Isten 6rkodjon pihe
nese felett!

[-firadasunkban csak azokr61 emlekeziink
meg, akikl1ek kozlesehez a hozzatartoz6k hozza
jarultak!

SZAB6 INcE LAJOS gyomaendr6di la-
DUSA ISTVAN gyomaendrodi lakos, kos 2017. aprilis 6-an, 86 eves koraban egy- Szeret6lanyaid:

2017. aprilis 6-an, 68 eves koraban a mennyei hazunk szentsegeivel meger6sitve visszaadta Gizella, Magdolna es Margit
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K&H Vigyazz, Kesz, Penz!

Iskolank 3. b osztalyos tanul6i imma.r masodik alkalommal
neveztek be a K&H Vigyazz, Kesz, Penz! elnevezeSli penziigyi ve
telkedore. Az ormigban mintegy 1430 csapat indult, s az elso for
dul6 megoldasa utan keriilt sor a regional is kozepdontore 2017.
april is ll-en Szegeden. Negy kateg6riaban, osszesen 20 Bekes es
Csongrad megyei csapat versenyzett egymassal. A gyerekek jatekos
feladatok, gyakorlati peldak megoldasan keresztiil bizonyithattak
penziigyi tudasukat. A 3-4. osztalyosok kateg6riajaban az Eziist
R6zsak csapata a negyedik helyen vegezett. Nev szerint: Gombkoto
Zs6fia, Fekecs Zs6fia, Farkas Lili, Par6czai Lili es Papp Mate. Felke
szitojiik Takacs Timea tanit6no volt.

Eszkaszin62017

A diakonkormanyzat hagyomanyos programjai koze tartozik az
Eszkaszin6, amelyen a felso tagozatos osztalyok 4 £Os csapatokkal
kepviseltettek magukat. Az allomasvezetok kiilonbozo nehezsegl1
feladvanyokkal vartak a gyerekeket. A csapatok pontjaikat szepen
kidolgozott menetleveleikbe gyiljthettek, amiert plusz pontokat is
bezsebelhettek. A j6 hangulat megteremtesehez csatakialtasaikkal
is hozzajarultak. Mint minden versenyben, itt is a legjobbak es a
legszerencsesebbek vihettek el a gyozelmet: 1. helyezett a 8.b Zold
elefantok csapata,II. helyezett a 8. a Jimmy fan girls csapata,III. he
lyezett a 7.b Duci Pokemon Kugl6fok csapata lett.

Nemzetkozi Matematika Verseny

A Mezoberenyi Altalanos Iskola az iden 17. alkalommal ren
dezte meg a Nemzetkozi Matematika Versenyet, amelyen sok eves
hagyomanykent iskolankat is kepviseltiik egy 4 £Os nyolcadikos csa
pattal. A Nemes Agota, Varga Dorina, H. T6th Noel, Gyomai Akos
osszeteteHi csapatunk negyedik helyezest ert el a rangos nemzet
kozi mezonyben. A verseny szorossagat mi sem bizonyitja jobban,
minthogya masodik helyezettek kozotti holtversenyt "szetlOvessel"
tudtak csak eldonteni, igy iskolank tanul6ja, H. T6th Noel a nyolca
dikosok kozott a 3. helyezest szerezte meg.

Versmond6 verseny

Tanul6ink evrol eyre nagy szamban vesznek reszt az iskolai
versmond6 versenyen, melynek az egyik fontos szempontja, hogy
kik kepviselhetik az iskolat a varosi konyvtarban megrendezesre
keriilO varosi versmond6 versenyen. Ebben az evben csaknem szaz
szaval6 koziil 62 bizonyithatta ratermettseget a kolteszet napi ren-

dezvenyen. A legsikeresebbek: 1. helyezett: Orovecz Odett 8. b, Gel
lert Milan 4. a, 2. lett Nagy Katalin 3. a, Csatari Levente es Karsai
Krisztina 4. a es Samu Hedi 6. a osztalyos tanul6, 3 helyezest ert el
Fabian Fekete Mate 1. a, Ojvari Eszter 1. b, Kovag6 Dominika 2. a,
Fekecs Zs6fia es Farkas Lili 3. b, Keresztes Fanni 5. a , Karsai Alex
6. a es Varga Dorina 8. b

Sporteredmenyek

A megyei diakolimpia uszas dontojeben Nemes Agota 8. a osz
talyos tanu16 100 m-es melluszasban eziist ermet szerzett.

2017. marcius 16-an rendeztek meg az endrodi sportpalyan a
korzeti mezei fut6versenyt, melyen nepes csapat, mintegy 100 ta
nul6 kepviselte iskolankat. Az elso harom helyezett csapatok es
egyeni versenyzok tovabbjutottak a megyei megmerettetesre: I. lett
Karsai Gabor 7. b, Koszta Marietta 4. b, II helyezettek, Orovecz Ta
mas 3. b. Kovag6 Dominika 2. a, Nagy Agoston 4. a, Kiss Eleon6ra
6. b, Varga Dorina 8. b, III: helyezest ertek el: Filipovics Vikt6ria 4.
b, Balog Diana 5. a, H T6th Noel 8. a. Az Oroshazan megrendezes
re keriilO versenyen Karsai Gabor eziistermes lett, s ezzel kivivta
a jogot az orszagos mezei fut6versenyen val6 reszvetelre, ahol 224
versenyzo koziU a 9. helyezest erte el.

A labdarug6k is megkezdtek a diakolimpiai szereplesiiket. A II.
es III. korcsoportos fiuk eziist ermet szereztek, a IV. korcsoport fo
cistai pedig bronzermesek lettek.

Tornasz lanyaink is sikeres szerepleseket tudhatnak maguk mo
gott. A megyei diakolimpian az I. korcsoportos csapat 5. helyezest
ert el, a csapat tagjai: Gombkoto Zs6fi 3. b es Farkas Lara, Hank6
Reka, Sztrovecz Greta, Zadori Zoe 2. b osztalyos tanul6k. A II. kor
csoportos lanyok a megyei diakolimpian szerzett eziisterem birto
kaban, Debrecenben az orszagos elOdonton ertek el 9. helyezest. A
csapat tagjai: Adam Kamilla 4. a, Fekecs Zs6fia es Farkas Lili 3. b
valamint Hank6 Panna es Timar Petra 5. b osztalyos tanuJ6k.

A tall<lroknak is tanulni kell

A nevelotestiilet digitalis kompetenciainak fejlesztese erdeke
ben egy tartalmas delutant toltottiink 6rine Apati Anna szakta
nacsad6 tarsasagaban. Ahhoz, hogy Jepest tarthassunk a fiatalok
kulturajaval, elengedhetetlen a digitalizalt vilag megismerese. A
tajekoztat6 soran betekintest nyerhettiink a kiilonbozo eszkozok
hasznalataba, a tanitasi 6rakon torteno gyakorlati alkaJmazasaba,
izelitot kaphattunk a kiilonbozo web-lapok felhasznalasi leheto
segeirol. A resztvevo kollegak gyakorlati arzenallal felszerelkezve
leptek ki az informatikai szaktanterembol, s valamennyien egyet
ertettek abban, hogy az IKT-s eszkozok hasznalataval szinesebbe,
eredmenyesebbe lehet tenni az oktatast.
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e A Szent Gellert Katolikus Alta anos Iskola es G-mnazium hire-

Altahinos iskola

Rendhagyo magyar ora
A Kolteszet Napja alkalmabol rendhagy6 magyar oran vettek

reszt also tagozatos gyermd eink, valamint a SeIyem t'tti nagy
csoportos 6vodasok. Koszonji.ik szepen a kozremuk6dest Me
szaros Mihalynak a Bekescsabai J6kai Szinhaz szinmilveszenek.

Meszarosne Kiss Katnlin
Als6s munkakozosseg vezet6

KOLTESZET NAPI SZAVALOVERSENY
.. A Hatar Gy6z6 V.1roS! Konyvtar altaI megrendezesre keri.il6

KOLTESZET NAPI SZAVALOVERSE YEN iskolankbOl szep
szammal vettek reszt tanul6ink.

Iskolak6stolgat6

Aprilis 6-an rendezhik meg a nagycsoportos ovodasoknak Is
koIak6stoigato rendezvenyi.inket. A rossz id6 ellenere is szep szam
mal jelentek meg sziileikkeI az erdekl6d6 leend6 elsa osztalyosok.

Lelkinap iskohinkban

~ A fe/sos szavn/6k

::. .



20 2017. illajus

5500 Gyomaendrod,
Szabadsag ter 6.

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

t.......~i!!!!IIrol!!?l!~~--'~--.:::.....::,.....LJ bonyolitasat kIimatizaIt
ettermunkben 70 f6ig.

5502 Gyomaendrod,
Hidfo u.2.

Barciti, csaladi uzleti
rendezveny lebonyoli
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: feszekp-anzio@mail.globonet.hy'
htt . /www.feszekpanzio.hu

Gyomaendrad, Fa lIt 15.
TeJefan: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

Kedves vilsarloim!
,iu i rnl tui ·

• Fiinyfrok, bozotvogok, ogvogok
• E'leklromos sovenyvogok, lombszfvok
• Eleklromos keziszerszomok, furogepek
• Surokcsiszolok, furok, vogokorongok
• Novenyvediiszerek, rovuroliik-gombaoliik
• Gyomirtok, mutrogyok, novenytopok
• Virogcserepek, vir6glod6k, viragfoldek
• Szegek, csavarok, lalicskok, vodrok
• Bogrocsok, gazegiik, fClszenek, ollvonyok
• Festekek, lakkok, ecselek, falfestekek
• Kiimuvesszerszamok, osok, villok, kapok, stb
• Vediikeszlyuk, munkaruhok, gumicsizmak
• Izzok, elemek, gombelemek
• Szunyogh61ok, viaszosvosznak

V'rom k dye vii orl6imatl

FARKAS MAr'


