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Takarekszbvetkezet megalakulasanak
60. evfordul6ja alkalmab61 rendezett
kamarakiallftas megnyit6ja kovetkezett.
A tarlatot a takarekszovetkezet egyseg
vezetoje Marjalaki J6zsef mutatta be a
kbzbnsegnek. A kiallftott targyak a ta
karekszbvetkezet mindennapl eleteb61
val6k. A sz6roanyagokon, naptarakon,
emlektargyakon kivul erdekes doku
mentumok is szerepelnek a kialHtasban:
brigildnapl6k, emleklapok es korabeli
fot6k.

Kis Balint Napok 18. .

Hire S Iyern uti 6vodab61 7. o.

A Szent Antal Nephaz junius 13-an
nevad6jat unnepelte. A kulturalis ese
meny a Nephaz kiallft6 termeben kez
dodatt ket kiallftas megnyit6javal. Karas
J6zsef fot6muvesz izgalmas tarlata nyflt
meg 16 6rakor, mely az ezereves hagyo
manyokkal rendelkez6 halaszatrol sz61.
A tarlat cfme Halaszat a 21. szazad haj
nalan. A fot6kialHtast Kakuk (saba aViz
Hely-Ember Alapftvany elnoke nyitotta
meg. Megnyit6jaban elmondta, hogy
egy kazas gondolkodas es munka ered
menye a gyomaendrodi kiilllftas.

A fot6kiallrtast kovetoen az Endr6di

L C_iV_i_,_sa_r_o_k_-_h_r_in__G_3_b_o_r_8_._0__, __.
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'reka Rozsa egyi Iskol' 01
Lengyelorszagban jartunk

Negy esodalatos napot toltottlink Lengyelorszelgban, ahol
pilznoi testveriskolank tanul6i lattak minket vendeglil. Vasar
nap reggel farad tan. de izgatottan indultunk Ihnak. Habelr hosz
SZll volt az ut, gYOl'san eltelt, sokat nevettunk, beszelgettunk,
vieeelodtlink. Mikol' megerkeztlink. finom ebeddel vart a len
gyel igazgatono minket az iskoJaban. Ebed uteln tal{llkoztunk a
lengyel gyerekekkel es vegre mindenki megtudta, hogy ki fogja
vendeglillatni. A fillk remenykedtek, hogy lanyokboz kerlilnek,
de esak Valentinnak teljesult a kivansaga. EZuteln mindannyian
hazamentlink a lengyel csal{lc!unkhoz, ahol megismerkedtunk
a vendegl{lt6inkkal, jatszottunk, beszelgettunk, lengyel magyar
szavakat tanitgattunk egymasnak.

A napot egy grill partyval zelrtuk, ahol kolbaszt slitottunk,
gorc!eszkehtunk es foeiztunk. Masodik napot Krakk6ban tol
tottlik a lengyel gyerekekkel es igazgatonojukkel. El6szor meg
hltogattuk a lengyel kiralyi palotat a Wavelt, ahol megneztlik a
t{\zokcldo sarkany szobrc\t, majd megtekintettlik a lengyel kiraIyi
sirokat, felmelsztunk a Zsigmond haranghoz, melyet megerintve
mindenki Idvant valamit. Lattuk a 2010-ben e1hunyt lengyel mi
niszterelnoknek es felesegenek a siremleket is. Delben a Balaton
nev(\ magyar etteremben ebedeltlink, majd a foter fele vettlik
utunkat, ahol megesodaltuk a Melria templom legendasan fe
ler11<ls tornyait, meghallgattuk az orankent felhangzo kurtszot,
majd megtekintetttik a templomot bellilrol is. Legerdekesebb az
volt szamunkra, hogy a templomban a korabeli utea embereit
,lbrazolo festmenyeket is lathattunk. Ezutan elsetaItunk a Flori
,In kapuhoz, majd szabadprogram kovetkezett, melyet a Posz
tossarnokban toltottlink, ahol apro szuvenireket vasaroltunk.
A harmadik napot Szezawnidban, a gyonyor(\ kis lengyellidli
lov,lrosban toltoUlik. Sok erdekesseget hittunk. Eloszor haj6val
elmentlink a Nedeei varba, ahonnan esoda/atos panorama tarult
e1enk, minden feJelmlinket leklizc!ve felultlink a libegore, majd
setalni indultunk a Dunajee folyo partjeln, melyet sajnos az eso
felbeszaldtott. Utols6 nap reggel a lengyel gyerekek korbevezet
tek minket az iskolajukban, majd bllesllt vettunk egymast61 es
elindultunk Magyarorszagra. Koszonjlik iskolanknak, igazgat6
neninek, kisero tanarainknak ezt a esodalatos utat, sok llj ba
r:~t~t .~zereztlink, rengeteg llj elmennY,e1,gaz,dagodtun.k es le~~e
tosegunk volt az angol nyelv gyakorlasara IS. (Bencslk Adrian,
Dog! Csenge, Gellai Panni, Orovecz Odett, Paroczai Bence, Sza
loki Valentin)

Ismet egett a tabortiiz a ridegvarosi jatszMercn

Nagy erdeklodes Idserte a jllllius 9-en este megtartott
r6zsahegyis tabortlizet. A R()zsahegyi napokon rossz idojaras
miatt elmaraclt rendezvenyt m{lr nagyon v,lrtak a gyerekek, a
esalcldok es a varos erdeklodo lakossaga. A latvanyos tabortuz
mellett lufihajtogatas, arcfestes, jatekos ligyessegi sportjMekok is

szinesitettek a programot. A nagyon kellemes idojar<is is kedve
zett annak, hogy sok-sok gyermek es felnott vehetett reszt ezen a
programon.

Fenntarthatosagi ora a Henkel onkenteseivel

Az iden harmadik alkalommal f\ Henl"el Magyarorszag Kft
Korosladanyi gyaranak fenntarthat6sagi nagykovetei tartottak
rendhagy6 6rat a negyedik osztalyos tanul6knak. Sellei Lajos es
Vamos Tamas onkentesek vezetesevel a kbrnyezetvedelemrol es
az encrgiatakarekossag fontoss,\garol neztek meg egy rovid filmet
a gyerekek, majd ezt kovetoen jatekos felac!atokban mutathattak
meg a temaban val6 j,lrtassagukat: tesztet tbltottek ki, szinezhet
tek es matrieakat ragaszthattak. Az ora vegen mindenki p616t.leg
gambot es nevre sz616 oklevelet kapott ajandekba.

Elballagott S5 nyolcadikos ditik

Jlltlius 17-en, szombaton delelott elballagott az iskolankb61 55
nyolcadikos diMe

Nyolc even at tart6 kiemelkedo tanulmanyi es kozossegi mun
kajaert Gergely diat<- dijat kapott Nemes Agota, Gellai Fanni es
D6gi Csenge. J6 tanul6, j6 sportol6 elismeresben reszesiilt Gyo
mai Alms.

A tanevz,lr6 unnepsegen 40 eves pedagogiai munkaja elisme
resekent Pedag6gus Szolgalati Emlekerem Miniszteri Elismeres
ben reszeslilt Gellaine Nagy Erzsebet es Dr Raczne Rauhoffer
Erika nyugallomanyba vonula pedag6gus,

Tovabbi kepek, informaei6k az iskola honlapjan:
www.rozsahcgyii·kola.hu
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A nyari sziinet elatti, utols6 testlileti liles junius 29-re esett.
Megvitatasra kerliltek tobbek kozott a Teri.ilet- es Teleplilesfejlesz
tesi Operativ Program 2. koros palyazatai. (TOP) (osszessegeben 11
palyazat, 6 felhivas kereteben) Mivel 2017 tavaszat6l folyamatosan
jelentek meg a Teri.ilet es Teleplilesfejlesztesi Operativ Programok
palyazati lehetasegei, ezert a felkeszliles a palyazatok benyujtasara
is folyamatos volt. Azok osszeallitasa a korabban tervezett fejlesz
tesek figyelembevetele menten tortent. Masodik korben elfogadott
es beny{!jtasra szant palyazatok a kovetkezak:

TOP-1.1.3-16 Helyi gazdasagfejlesztes
A palyazat kereteben a gyomai piacter fejlesztesere keri.ilne sor,

ahol megval6sulna egy fedett resz, valamint parkol6k is eplilhethe
nek a piacter mellett. A projekt osszkoltsege:74 milli6 Ft.

TOP-1.1.4-16 A foglalkoztat<\s es eletminoseg javitasa csa
ladbarat, munkaba allast segito intezmenyek, kozszolgaltatasok
fejlesztesevel

A konstrukci6 kereteben tamogatasi kerelmet tudunk benyllj
tani a Kossuth uti 6voda bavitesere es felujitasara 55 milli6 Ft-ra,
illetve a Blaha llti 6voda felujitasara 45 milli6 Ft osszertekben.

TOP-2.1.2-16 Zold Yaros kialaldtasa
Varoskozpont felLljitasara kerlilne sor a gyomai Szabadsag te

ren 230 milli6 Ft-ertekben. IEz a palyazat az elsa fordul6ban is be
nYLljtasra keriilt mar egy magasabb muszaki tartalommal!

TOP-2.1.3-16 Telepiilesi kornyezetvMelmi infrastruktura
fejlesztesek

E konstrukci6 !cereteben harom terv megval6sitasara !cerlilne
sor.

1. A korabban mar benylljtott kerekparut palyazat belvizre vo-
natkoz6 fejlesztese a Hidfa utcat6l a Kodaly Zoltan utcaig.

2. Cs6kasi zugi ateresz fehijitasa.
3. H\zfas zugi ateresz felLljitasa.
A projekt osszkoltsege:75-95 milli6 Ft.
TOP-3.1.3-15 Fenntarthato kozlekedesfejlesztes
A palyazat pozitiv elbidlasa eseten lehetaseg nyilna a Kodaly

Zoltan utcat6l az ~ndradi hidig megepiteni a !cerekparutat.
Top-3.2.1-16 Onkormanyzati epiiletek energetikai korszerii

sitese
Ebben a konstrukci6ban lehetaseg van tobb kerelem benYLljta

sara is, terveink szerint az alabbi intezmenyek szerepelnek a palya
zatban: Kis Balint Altalanos Iskola Fa uti telephelye, (loa milli6 Ft)
gyomai es az endradi orvosi rendel6k energeti!cai felLljitasa (35-35
mil1i6 Ft osszegben)

A TOP-os palyazatokon kivlil az idei ev elsa feleben az Emberi
ErOfom\s Operativ Program (EFOP) kereteben is, a fejlesztesi el
!cepzeleseinket figyelembe veve ny{!jtottunk be palyazatokat.

EFOP-4.1.8-16 Konyvtari rendszer tanulast segito infra
strukturalis fejlesztese

A Hatar Gyaza Varosi Konyvtar visszakoltozik a jelenlegi he
lyeral a gyomai es endradi varosreszbe. Az Llj telephelyeken digita
lis oktat6terem kerulne kialakitasra. A palyazat statusza: jogosult,
dontesre felterjesztve, a projekt osszkoltsege 40 000 000 Ft.

EFOP-4.1.9-16 Latvanytar es oktato ter Ietl'ehozasa a Szent
Antal Nephazban

Celja: a kiallit6 terek nagysagana!c bOvitese, s ezzel az eddig
nem lathat6 mutargyak is bemutatasra kerlilhetnenek. A palyazat
statusza: jOgOSlllt, dontesre felterjesztve, ossz!coltseg 40 000 000 Ft.

EFOP-1.5.3-16 Human szolgaltatasok fejlesztese a Gyoma
endrodi Jarasban

Ez a palyazat jarasi szinten lett benyujtva, melynek celja a tarsa
dalmi felzark6ztatas erdekeben a terlileti klilonbsegek csokkentese,
a kozszolgaltatashoz a h9zzaferes javitasa. Ez a palyazat is dontesre
erdemesnek talaltatott. Osszkoltsege: 478 636 737 Ft.

EFOP 3.7.3 16 Elethosszig tarto tanulas tamogatasa Gyoma
endrodon

Celja:az ina!ctiv retegek bevonasaval lehet6seget biztosita
ni a munka vilagaba val6 visszakerlilesre. A projekt osszkoltsege:
40.000.000 Ft. Jelenlegi statllsza: hianyp6tlas alatt.

Folyamatban van az elbiralasa az Endrodi Tajhaz enterior
konyhajanak atalaldtasara benYLljtott palyazatllnknak, (pozitiv
dontes eseten lehetaseget biztositana a kenyerslites es kemences
!celt teszta muzellmpedag6giai foglakozasaihoz) de targyak restau-

A legut6bbi megyegyUlesrol

Dr. Gaalne dr. Maraezi Gabriella, a Bekes Megyei Kormany
hivatal Nepegeszsegugyi F60sztalyanak f60sztalyvezet6-helyet
tese a megye lakossaganak egeszsegi allapotar61, az egeszseg
romlasat kivalt6 lehetseges okokr61 tajekoztatta a kepvisel6ket.
Beszelt arr6!, hogy Bekes megyeben a vezet6 halalokok a kerin
gesi rendszer betegsegei es a rosszindulatu daganatok. Kitert
arra, milyen prevenei6s munkat vegeznek, es a szukseges ten
nival6kat is reszletezte.

A Bekes Megyei PoIgar6r6k mult evi munkajar61 Toman
Zoltan szakmai igazgat6 tajekoztatta a testUletet. Az elkeszult
anyagb61 kiderul, hogy Bekes megyeben 73 egyesLilet tevekeny
kedik, polgar6reink t6bb mint 350 ezer 6ra szolgalatot teljesftet
tek. Celjuk a k6zrend, a k6zbiztonsag vedelme, es a k6zlekedes
biztonsaganak er6sftese nyereseg es vagyonszerzesi eel nelkLiI.

Sztahovics Zsuzsa

raIasara is osszeallitottuk elkepzeleseinket a palyazaton belli!. Ige
nyelt tamogatas:2 050 000 Ft.

Szinten elbiralas alatt van a Bethlen Gabor Alap 2017. evi
Nemzetpolitikai celu tamogatasok terhere benyujtott palyazat
is. A projekt celja: testver-teleplilesi programok es egYlittmukodes
megval6sitasa. Amennyiben a palyazat nyerni fog, egy 40 fOs dele
gaci~t l:itnank vendeglil Nagyenyedr6l augusztlls 17-20-a kozott.

Onkormanyzati fejlesztesek 2016. cim(\ paIyazati kerelmunk
ben a Kis Balint Altalanos Iskola F6 uti telephelyen sportlldvar
kialakitas:it terveztlik, melynek brutt6 osszkoltsege 22 998 767 Ft.
Ebb610nkormanyzati saj:it era: 3 449816 Ft.

Sikeres palyazataink koziil nehany: Csatlakozasi konstrukci6
az onkormanyzati ASP rendszer orszagos kiterjesztesehez, amely az
onkormanyzatok elektronikus iigyintezesehez kapcsol6d6 feltete
lek kialakitasat szolgalja. A paIyazat osszkoltsege 8 999 351 Ft.

2017. junius 29-en kertilt atadasra a Szazszorszep Ovoda (Kos
suth L.lJt 7.) telephelyen megeplilt Ovi-Sport Palya. A megval6sitas
celja, a 3-6 eves korosztaIy szamara lehetaseget biztositani a klilon
boza sportagak megismeresehez.

Meghirdetesre kerlilt a lakossagi jarda felLljitasi helyi palyazat.
A felhivasra 8 darab ervenyes kerelem erkezett. (Polanyi Mate utca
20 m, Akac utca 21 m, Somogyi Bela utca 50 m, Hasok utja 6 m,
Vorosmarty utca 50 m, Eotvos tHca 16 m hOSSZLl szakaszara.) A pa
lyazati J<.jiras tovabbra is megtalalhat6 a yaros honlapjan.

Az Onkormanyzati Hivatal Ad6 Osztalya tajekoztatta a kepvise
la-testliletet a 2017. evben vegzett ad6-ellen6rzesi feladatair6!. Ezek
jelenleg a kovetkez6 terlileteken folynak: idegenforgalmi ad6 ellen
orzese, iidiilesi dIU epiiletek utani epitmenyad6 ellenorzese, majd a
!cesobbiekben magcmszemelyek kommunalis ad6inak ellenorzese, I
amely faleg a ad6nyilvantart6 rendszer es a foldhivatali adatok osz
szesitesevel es osszevetesevel tortenikl valamint iparuzesi ad6 ellen
orzesere is sor !cerul. A mar elvegzett vizsgalatok ramutattak azokra
a terliletekre, ahol hianyossagok tapasztalhat6k es ezek kijavitasaval
jelentas ad6bevdelhez jut a varos koltsegvetese.

A 3-as szamLJ haziorvosi korzet mukodteteser6l jelenleg a Va
rosi Egeszsegligyi Intezmeny gondoskodik. A helyettesitest Dr. Ka
tona Piroska latja el megbizasos szerz6des alapjan. Dr. Nagy Eva
haziorvos irasban tajekoztatta onkormanyzatunkat, hogy a pra
xisjog atvetelevel 2017. okt6ber 1. napjat61 haziorvosi alapellatasi
tevekenyseget kivan folytatni a nevezett korzetben. A kepvisela-tes
tlilet javasolta az elaszerzades megkoteset, ilIetve az orvosi rende
16 targyi minimumfelteteleinek biztositasat, melynek a felmeresek
szerinti osszkoltsege megkozelitaleg 2 000 000 Ft.

Leh6cz!cine Timar Iren
alpolgarmester
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Hegedas Bence

sok kozepette hazament Balara, csalacljahoz. 1945-ben az uradal
n:at allami gazdasagga n;inosftettek at, es az egesz Vaszk6 csalad
kl lett rakva lakhelyerol. Igy kerUltek Endrodre, ahol a Kiraly utca
31-ben telepedtek Ie.

Irenke neni Endrodon folytatta tanft6noi palyafutasat. Eloszor
az endrodszentlaszl6i Kozseg-sori iskolaban, majd mas tanyakoz
pontokban es belterUleti iskolakban tanitott.

Mivel nem Endrodon nott fel, igy mint "kivUlrol jott" szemely
nek felWnt az endrodi kultClra sajatossaga, egyedisege. A Buda
pesten ~<apott lelkisegnek koszonhetoen pedig rajott, hogy ezt
~ kUlt~rat meg kell menteni az ut6kor szamara. fgy a negyvenes
evel~tol. elkezdte. gyCijt~ni .az endrodi kultClra szellemi es targyi
em~ekelt, megnyllatkozasalt. A gyCijtesbe diakjait is bevonta, fgy
tallltva meg oket az ertekek becsUlesere.

__ ":Z,'194S-as ~lIamosftas nehez helyzet ele allftotta: meggyo
zodes:vel ~lIenteteselvek menten koveteltek meg tole a neveloi
munk~t. Mlvel nem akart hazugsagokat tanitani, ezert 1949/50
ben nemet-testnevelo tagozatos tanarnove kepezte magat.

Testneveloi munkajat nagy lelkesedessel vegezte. Nevehez
f(fzocln~l; a ta,:ev vegen tartott Unnepelyes tornavizsgak, melye
ken a dlakok enekelve felvonultak es szabadgyakorlatokat, ritmi
I~us gyak~rl~:okatstb. vegeztek. Testnevelo tanarkent is megta
lal.ta a modJat annak, hogy a lelekkel foglalkozzon. Tanftvanyait
mll1~enk~r s~eretettel.nevelte, ertett a nyelvUkon. Diakjai pedig
ezt ereztek, es ugyallllyen szeretettel viseltettek, es meg ma is
viseltetnek iranta.

Kozben kitort az 1956-05 forradalom. Az endrodi iskolaban
kiallt ~. forr~?a'om mellett, es annak szellemisegeben vegezte
~unk~Jat..T~bbedmagaval a nemzeti zaszl6b61 kivagta a gya
!olt Rakosl-C1mert. A forradalom bukasa utani megtorlas fgy ot
IS utolerte: szerepvallalasa es hitbeli meggyozodese miatt 1957
juniusaban allasab61 elbocsatottak, majd a szeghalmi altalanos is
kolaba helyeztek.

Tlz even at naponta ingazott a ket telepUles kozott, emellett
apolta idos szUleit is. Nem sikerUlt megtorni Ot. Szeghalmon
ugy~n<:,.Iy'an 1.~II~e~edessel es szeretettel vegezte munkajat, ottani
k?lI~ga! es dJakJal megbecsUlese mellett. Meg ilyen 1<0rUlmenyek
I~oz?tt IS .maradt ideje a neprajzi gyCijtes folytatasara. Szeghalmi
e.~~~ le9l(1em~ll<edobberedmenye az volt, amikor a budapesti ut
t~ro baJn~~<sagon,a Margitszigeten egy f 2 eves szeghalmi tanft
v~ny'a az osszes fut6szamot mezftlab megnyerte. Ezzel orszagos
hlrnevre tett szert.

1967-ben visszaterhetett az endrodi iskolaba.
, f'!et:?rajzi gyCijt~menye ekkorra mar igen jelentosse valt. Mun

k.~ss~gataz akkofJ rendszer nem nezte j6 szemmel, de nem sike
rult ot megallftaniuk. A hatvanas evek vegen nem vart helyrol jott
a segftseg: I<.ulik Istvan tanacstitkar felismerte Irenke neni munka
ja,n~k jel~ntOseget. Az 0 segftsegevel sikerUlt elerni, hogy a koz
s:gl t~nacs,1970-ben megvegye a Sugar utcan talalhat6 Hunya
f~le ~.~zat, es ab~~~ el~el!,ezzek Irenke neni gyCijtemenyet. Ezzel
letreJott az Endrodl TaJhaz, mely 1977-ben hivatalos mU1<odesi
enge~elyt I~~pott. A Tajhazat az akkor elo idos asszonyok utmu
tatasal ~lapJan rendezte be. Nem sokkal ezutan nyugdljba vonult,
de a TaJhazat nyugdfjaskent is vezette.

, A szellemi ertel<el< gyCijteseben nagy lehetOseget kfnalt sza
mara ~z akl<oriban elterjedo magnetofon. A magn6 segftsegevel
I~azetta~a tudta venni az idos endrocli ferfial< es asszonyok em
I~kezeteben megorzatt archaiukus imakat, enel<eket, balladakat,
ta,ncol<at, a Betlehemest, Haromkiraly-jarast, az egykori endrocli
n~p g~)lldolatvilagat, torteneteit stb. Segftsegevel Erdelyi Zsuzsa
nepraJztud6s is gyCijtott archaikus imakat Endrodon. Irenke neni
nek koszon~etOena regi oregek tudasat hitelesen, az oszajukb61
lehet hall~~!. Felv~~el~itaZ<:~ban kisajatftottal<, nevet elhallgattak.

.. MunkaJana!~ ~(Oszonhetoen az utols6 pillanatban megmene
I<ultek az endrodl kultDra legfontosabb targyi es szellemi emlekei.

A Tajhaz a 'SO-as evel<ben a kereszteny-nemzeti kultDra szel
Jemi bazisava valt.

.. 199?-i9 ~ezette az intezmenyt, de meg ezutan is aktfvan
k~z.re~u1(Odott annak mU1<odeseben. A 2000-es evek kozepe
t?1 1.?eJe ~gy~e nagyobb reszet testvere es s6gornoje gondozasa
tol:otte kl. Mlutan vegigkis.~rteoket keresztDtjukon, 2015. marci
u.:aban megl:ezdodott az 0 keresztutja is. A TTlegpr6baitatasokat
turelemmel es Istenbe vetett hittel viselte. Elete utols6 harom
h6napjat a R6zsal<ert Idosek Otthonaban toltOtte.

2017. majus 31-en a lelek hazatert az Orokkeval6sagba de
fenye itt maradt. '

Legyen resze az orok boldogsag!

uj kenyer ize, leperga konny soja,
orom-kacagas, lelld J<aba-ka...
Istell aldjon! Te legy vegsa almunk,
s ivadekainkba szebb Joval

Timar Mate

Vaszk6 Ire
1922. majus 5-en

szUletett Devavanyan
az endrodi szUlete
sa Vaszk6 Andras es
a devavanyai Ficzere
Katalin gyermekekent.

Gyermekkorat a
csudabalai Geist ura
dalomban taltotte,
ahol edesapja volt az
uradalmi intezo. A
gazdasagban foleg
gabonat termeltek
es allattenyesztessel
(szUrkemarha, juh)
foglalkoztak. Az ura
sag a hetgyermekes
Vaszk6 Andrasnak az
egesz kuriajat aten
gedte, maganak csak
egy szobat tartott
Fenno A vallasos elet
benne volt a szUlok
ben, gyerekekben.
Otthon is volt esti ima,

reggeli ima, eves elotti es eves utani ima is. Ezt magukkal vittek
mind a heten.

A major kornyezeteben levo balai tanyakon mindenUtt val
I~s~s, haz~t szeretO es Istent tisztelo emberek laktak, a major
sagl gulyat a termeszet rendjet ismero pasztorok tereltek. Itt
az egyszera pusztai emberek - foldmavesek, pasztorok - kozott
megkapta az osok tudasat, az egyetemes, orok ervenya ertekek
lelkebe egtek.

A Geist csalad tarsadalmi kapcsolatai altai Csudabalan meg
fordult tobbek kozott vitez Bajcsy Zsilinszky Endre politikus,
Feja Geza szociol6gus es Kittenberger Kalman Afrika-kutat6 is.
Az i1yen latogatasok alkalmaval torteno beszelgetesek alatt a Ids
Irenke mindig az asztal ala bUjva hallgatta a felnotteket, hacsak
eszre nem vettek. Ezek a hallgat6zasok is hozzajarultak magas
maveltsegehez.

Az elemi iskolat a balai allami elemi iskolaban vegezte el,
majd a kisujszallasi gimnaziumban folytatta tanulmanyait.

1936-ban osztondljaskent a budapesti II. kerUleti M. Kir. Alla
mi Tanit6nokepzo Intezetbe kerUIt, ami az orszag egyik legszinvo
nalasabb tanit6nokepzoje volt. Az itt eltoltatt evek soran tanarai
a kovetkezo ertekek menten neveltek ot es iskolatarsait: "Isten,
haza es emberiseg. Melyseges vallasossag, meg nem alkuv6 on
tuclatos, tettrekesz hazaszeretet es nemzeti erzes, felebarati sze
retet es tisztelet, segftesre keszseg." Tartott itt eloaclast tobbek
kozott Kodaly Zoltan, lelkigyakorlatot Mindszenty J6zsef, kesobbi
biboros stb. Tagja volt a foiskola sportkorenek, gyakran szerepelt
versenyeken. Mely vallasossagat jellemzi, hogy a foiskolai Maria
kongregaci6 prefektaja volt, valamint baratnoivel vasarnaponkent
Budapest szinte valamennyi templomat szisztematikusan felke
reste, tortenetUket felkutatta. Eletre sz616 vallasos elmenye volt
az 1935-as Eucharisztikus Vilagkongresszus, amelyen 4 testvere
vel es Budapesten elo unokatestvereivel vett reszt.

Tanft6i oklevelet 1941 majusaban szerezte meg, palyafutasat
a,Somogy megyei Inken kezdte, majd a Belmegyerhez tartoz6
Faspusztan nyert el tanft6i allast. Az 1944-es haborus felfordula-

SZliiOfold: Bo!csa, majd koporso!
Sarkcsillag a 'H~gy egtaj felal!
AnYilllyeived billyogkent jelol!
Te vagy a teli ho s a tavaszi zold,
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RESZLETEK A "VISSZATEKINTES"-BOL - V. RESZ
I

1949
(folytatas)

Azt is nehez tudomasul venni, ami Mindszenty J6zsef hereeg
primasunkkal tortent. Mar februar elejen megkapta bir6sagi ite
letet: eletfogytiglani borton. GyOl'san elkeszLilt ez a vilag keresz
tenyseget megrendit6 itelet, a sok ragalom, hazugsag egy talpig
beesiiletes, egyenes lelk(i magyar egyhazf6 ellen. Minden j6erze
s(i magyar ember remelte, hogy el6bb-ut6bb szabad lesz. Ez esak
az 1956-os forradalom utan kovetkezett, de utana meg 15 evet az
amerikai kovetsegen toltott. Ezt kovet6en lett igazan szabad. Iszo
nyatos kinzasok es 8 evi borton, 15 evi felrabsag utan is megmaradt
hu katolikus hite, egeszseges szellemi, ertelmi kepessege. Ausztri
aban elt haJalaig. VI. Pal papa nem engedelyezte visszahelyezeset
esztergomi helyebe, mint az orszag hereegprimasa.

Tobb boltos bezarni kenyszeriilt, igy a kozeli Guszti baesi is.
Er6sodott a kommunista szeIjanis. Hivatalokban gyakoriva v::\lt a
szemelyesere, kitessekeltek tanult, j6 kepessegekkel es gyakorlat
tal bir6 "megbizhatatlan" szemelyeket, jottek abalos, gyakran irni,
olvasni, szamolni is alig tud6 "elvtarsak". Semmi j6ra nem szamit
hattunk. Hazugsagok, ragalmak ozonet z6ditottak rank Rakosi es
elvbaratai nagy oromere.

A f6varos es nagyvarosok b6segesen ldnaljak programjaikat
kellemes kikapesol6dasokra, mint peldaul szinhaz, opera, hangver
senyek, m6zeumok, kialHtasok sokfelesege, kLiionboz6 rendezve
nyek stb. Lehetne tovabb sorolni. Videken sok minden nem adatott
meg, viszont a rokoni, barati, munkahelyi, szomszedi kapesolatok
melegsege tartalmasabba teszi a mindennapokat. Egy ejszakaba
nYlil6, holdvilagos falusi szalonnasiites peldaul, ahol a gyerekek is
megtalaljak esti jatekukat, a deak is hancllroznak a fLiben, mialatt
a feln6ttek ki nem fogynak eletii!< humoros tortenetei elmondasa
b61, maradand6 elmeny. Szinte eszre sem veszik, hogy a t(iz regen
kialudt. Talan mar sLiltszalonna sines, j6 bor viszont meg van. Csak
egy pelda a videki sokszinusegbOl. Teny, hogy erzelmekben gaz
dagitjak az emberek egymast, sokfele barati osszejoveteleld<el. Sok
varosi ember - f61eg haztombokben - azt se tudja, ki a szomszedja.

Egy szomor6 emlek, ami a kis konyveeskeb6l kimaradt. Most
p6tolom:

Iii batyam ebben az evben volt 20 eves. Mint mar jeleztem, a
kommunistakkoziil a durva gazemberek (mert akadt ilyen) azt esi
naltak, amit akartak, senki sem kerte 6ket szamon tetteikert.

Ilit beideztek egy napon a kondorosi rend6rsegre. Hogy ki je
lentette fel es milyen vaddal, hazugsaggal, soha sem deriilt ki. Es
tet61 reggelig - kis sziineteld<el - Litottek, vertek. Masnap jott haza
Endr6dre, hirtelen nem ismertiik fel 6t. Megdagadt fejjel, veresre
vert testtel vanszorgott haza. Csoda. hogy eletben maradt. Anyu
l<::immal egyiitt - atolelve 6t - esak sirtunk.

A kedves, esinos szep Mb61 egy emberi rones lett. Hossz6 id6
utan nyerte vissza regi formajat, de lelkeben elete vegeig undoro
dott a kommunistak remtetteit61, att61 a kegyetlen rendszert61. 6
tudta, hogy soha senkit nem bantott, keriilte a rossz sz6t is. Kedves.
j6szivu fiu volt, mindenki szerette. Miert bantottak? Orok kerdes
maradt.

1950

Apukamat - a szokasos koholt vadak alapjan - lljra elvittek,
eHteltek, most egy eYre, amit nem bortonben, hanem Saj6babony
ban, rabtaborban kellett letoltenie. Kemeny fizikai munkaval, gyar
epitesse!, silany, szinte siralmas rabkoszttal taplalva kimerlilt testet.

Meg volt 25 hold foldiink. Remenykedtiink, hogy az mar
megmarad tulajdonunkban a tanyaval egyiitt es biztositja megel
hetesiinket. Sajnos, a kommunista ideol6gia mindenfele magan
tulajdont - lak6hazon kiviil - fel akart szamolni, esak halvany
remenyiink maradt, amibe mertLink kapaszkodni. A helyi kiskini-

lyok gondoskodtak r61a, hogy h(i talpnyal6ik altai a "burzsuj" la
k6kt61 kiilonboz6 dmen szedjenek be penzt, peldaul herny6 van a
fan: 1000 Ft, a padlason nines keszitve viz esetleges tuzoltasra: 500
Ft, tiltott dohanytermesztes vadja: hazkutatas, ezalatt ha tahiltak a
kutakod6k olyan szep targyat, ami megtetszett nekik, maguld<a[
vittek. "Be nem fizetett ad6ert" biintetes: bMordarabok, eszkozok
elvitele arveresi cella!, mint divany, szekreny, varr6gep, hever6,
rold<a, koesikotoz6 hossz6 kote!, kukorieamorzsol6, stb. Mindent
vittek, ami hasznalhat6. Ez igy ment meg evekig, amig teljesen ki
nem fosztottak benniinket.

A sok munkat ad6 nyar el6tt anyukam sokat lilt esaladunk regi
Adria varr6gepe el6tt - amig azt el nem vittek arveresre. Javitga
tott, foltozott es ferfiingek gaJlerjat forditgatta. Varrt agynemuket,
als6nemuket, ferfiingeket. Varrni nem tanult, de mindenfele hol
mit j61 attanulmanyozott es mereszkedett a szabassal. Nagyszer{i
varr6n6 lett bel6le, volt is munkaja b6ven ottagll esaladunkban,
fOleg amig mi, gyerekek novekv6ben voltunk. Egyediil fels6 ruha
kat nem keszitett. Ruhatarunkat kiegeszitettem sok kotott, horgolt
holmival. Apukam, batyam nagyon orii[t a gyapj6 zolmiknak es
pul6vereknek, kesztyuknek. Gyakorlott kelmefest6kke is valtunk.
Sok mindent meg kellett tanulnunk, nivitt a kenyszer. Szinte min
den haznal f6ztek szappant. A folosleges, kiilonfele zsiradek sem
veszett karba. Deszkaformakba ontottiik a megf6tt anyagot, majd
kihulve vagtunk bel61e mosashoz. Mar ald<oriban is lehetett venni
Persilt vizlagyitasra. Remek feherre tisztultak a ruhak. Termeszete
sen napon szaradtak, s a vaszonnemuek mangorlas utan keriiltek
a szekrenybe. A regi falusi asszonyok, lanyok vajat is kOpLiltek. Sok
mindenben szinte mestereld<e valtak, ha volt benniik keJl6 aka
rat es igyekezet. Hogy mi mindent tettek, amit egy nagyvarosi n6
soha, azt felsorolni is hossz6 volna. Neha-neha sz6ttiink szep min
tas vaszonnemuket es sz6nyegeket is.

Veliink lak6 nagymamam ebben az evben 84 eves. Viszonylag
j6 egeszsegben elt. Sok minden erdekelt, de legjobban a regi szo
kasok, gyermelmevelesi m6dszerek, testveri kapesolatok. 0 sziilt
12 gyermeket, volt b6ven meselni val6. Hallgattam ahitattal. A
Kondorosi tanyalmal (rna Hunya), es Csejten volt a esaladi birtok,
mindket helyen tanya mellekepiileteldzel, es osszesen 145 hold fold.
A gazdalkodas nagy mez6gazdasagi szakertelmet, gyakorlati isme
retet, j6 emberi kapesolatokat kovetelt. A rossz id6janist es sHany
termeseredmenyt is el keJlett vise/ni neha-neha. Ezt ugyan nemileg
p6tolta a sikeres es b6seges j6szagneveles - meselte nagymama.

Ez evben kellett tavoznia egy ertelmisegi esaladnak szolgalati
hazukb6l, es hozzank koltozott az ozvegy feleseg fiaval, lanyaval.
Szivesen fogadtuk 6ket. A kozseg vezet6i kenyiik-kedviik szerint
intezkedtek barkir61, barmir61. Ha a hazunk el6tti nagy fakat ki
vagtak az utean, azt sajat tettkent min6sitettek, es felel6ssegre von
tak erte. Volt, akit kilakoltattak hazab6l, es esaladost61 elkoltoztek
j6 messzire Endr6dt61. Egyre tobben "felajanlottak" foldjiiket, vagy
esak egy reszet, mert mar annak ad6jat sem [ehetett kifizetni a ter
mes arab61. Rengeteg valtozata volt a megterheleseknek. F6 eel a
mez6gazdasag szetverese, es a kolhozositas miel6bbi letrehozasa,
nem tor6dve, hogy elveszik a gazdak megelhetesi lehet6seget. Az
evi fejadag-bllZat, a kenyerreva[6t megkaptuk, de az nem tartott ki
jov6 nyarig. Bevezettek a jegyrendszert. Termeszetesen a termel6
nem kapott jegyet, voltak azonban j61elkli kiskeresked6k, akik jut
tattak szamunkra is lisztet, es esak neha-neha ettiik meg az ebedet,
vaesorat kenyer nelklil. Diszn6vagasnat meghataroztak, mennyi
zsirt kell beszolgaltatni. Tiltott diszn6-, borj6-, birkavagasert bor
tonbiintetes jart. Allati feherje-forrast tobbnyire mar esak a sajt es
a tOjas jelentett. Ha ugyan volt ra penz.

Ev vegere elerkezett a esalmem teljes [eepiiles. "Hala Rakosi
elvtars es h(i, "lelkes" helyi kiszolga16inak, kommunistainak. El
veztek korlatlan hatalmukat. BeesLiletesseg. segit6keszseg, l1t'mi
emberszeretet, ismeretlen fogalom volt szamukra.

Hanyeez Margit
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Karmelhegyi Boldogasszony EGYHAZKOZSEGI VACSORA HUNYAN

Urunk, Isteniink, segitsen minleet a Karmelhegyi Boldogasszonynale, a
dics6seges Sziiz Marianale aldott leozbenjarasa, hogy oltalmaz6 leezet61 ve
zetve eljussunle ahhoz a hegyhez, amely maga Krisztus. Ale! ~eled el es ural
Ieodile a Szentlelelclcel egysegben, Isten mindorolclcon orolclce. Amen.

Magyar Kurir

MISEREND-VALTOzAsl

KALVARIA EPITES HUNYAN

Megkezd6dott a Katvaria epitese Bunyan a templomkert

ben. Aki szeretne a IGlvaria felepiteset tarnogatni, adakozni, a

hunyai vagy az endr6di plebanian fogadjuk az adornanyt.

A hunyai egyhazkozseg

Kurilla Bela

Majus 27-en isrnet rnegrendezesre kerult az egyhazkozsegi va
csora Hunyan. A helyi M(ivel6desi Haz terrnet rnegtoltott<~ka reszt
vev6k, a helybeliek mellet Gyomar61 es Endr6dr61 erkez6 vendegek.
A rendezvenyt megtisztelte jelenletevel Dank6 Beta orszaggylilesi
kepvisel6. Czank Gabor plebanos i.idvozlete utan kezdetet vette az
izletes vacsora elfogyasztasa. Aztan a szorakozase lett a fOszerep, a
zenet ~vanyi Laszlo es Oncsik Janos szolgaltatta. Az est fenypontja
a tombolasorsolas volt, melynek kereteben szamtalan nyererneny,
koztuk a fOnyeremeny Ids barany is gazdara talalt. Sorsolast kbve
t6en, meg nemi mulatsag utan ert veget a rendezveny.

Koszonjiik mindenkinek, aldk reszvetelukkel, munkajukkal,
anyagi felajanlasaikkal, vagy barmely modon segitettek a rendez
veny rnegvalositasat.

J(dius 16. a KarmeJhegyi
Boldogasszony linnepe. A
karmelitak vedasszonyat egyik
karjan a Kis Jezust tartva abra
zoljak, masi!< kezevel a skapula
ret ny-ujtja. A skapulare gyakran
a Kisded kezeben is ott van.
Karmelita templomokban es
mas templomok meJlekoltarain
is gyakran lathat6.

Stettner Sebestyen: Stock Szent Simon
atveszi a skapularet a Karmelhegyi

Boldogasszonyt61 (J 8. sz.)

A Szentiras t6bb helyen
megemlekezik a Karmel hegyrol,
ahol JIles pr6feta elt es vedelmez
te a hit tisztasagat (lKir 17-19).
Az egyhazatyak a hegyet szep
sege, tennekenysege, osisege,
Illes gyozelme miatt Szuz Maria
jelkepenek lattak. A prOfeta utan
sok remete elt a hegyen. Majd a
12. szazadban rendet alapitottak
itt azzal a cella!, hogy a Szilzanya
oltalmaban szemlelodo eletm6
dot folytassanak. A tengerrol
felszaLl6 felhoben (lKir 18,44),

mely Illes idejeben a megmento esot hozta, a Szi\zanya elokepet lattak. fgy
jott letre a karmelita rend.

Stock Szent Simon 1251. julius 16-an reszesLUt a skapulare latoma
saban. A hagyomany szerint a Szi\zanya angyalok es szentek kisereteben
jelent meg a rendfOnoknek, es atnylljtotta nek.i a skapulare nevii vallruhat
azzal az igerettel, hogy aid viseli, nem jut a pokoJba, es a halaJ<It koveto
szombaton k.iszabadul a tisztit6tuzbol. E k.ivaltsagot kesobb a rendtagokon
kivi.illdterjesztettek minden hivore, ak.i a skapularet, illetve annak erem
valtozatat viseli es a Karmelhegyi Boldogasszony oltalma a1att a megfelelO
eletm6dra vaUalkozik.

A Karmelhegyi Boldogasszony tiszteletet azok a szerzetesek hoztak
magukkal Eur6paba, aldk a szaracenok elol menekiilve kenyszeriiltek el
hagyni osi remetesegiiket.

Edesanyjuk, vedasszonyuk iinnepet 1376/78-t61 iilik a karmelitak. Pa
pai j6vahagyast az iinnep megtartasara V. SL,tust61 kaptak 1587-ben, majd
az emleknapot XIII. Benedek 1726-ban kiterjesztette az egesz egyhazra.

A karmelitak hazai ma is az imadsag es a lelki elmelyiHes belyei ha
zankban es szerte a vih\gon.

AMIT ISTEN EGYBEKOTOTT...
Majus 13-an Kovacs Gabor es Varlconyi Anik6 reszeslilt a hazas

sag szentsegeben es az !sten aldasaban a hunyai Szent Laszl6 templom
ban. Kivanunk nekik sok boldogsagot, detl'I1cre Isten aldasat.

2017. julius 1- t61 a vasarnapi szentmisel< rendje a kovetkez6:
8.30: Gyoma, Jezus Szive tempiom.
10.00: Endr6d, Szent Imre templom.
11.30: Hunya, Szent Laszlo ternplom.
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Szakmai eloadasok a vallalkozasokert

A Gyomaendr6di Jarasi Hivatal disztermeben fogyaszt6vedel
mi, elelmiszerlanc-biztonsagi es munkavedelmi temakat erint6
szakmai el6adasokat tartottak a vallalkozasok reszere 2017. junius
14-en.

A rendezvenyt dr. Pacsika Gyorgy hivatalvezet6 nyitotta meg,
majd dr. Csarnai Judit a Bekes Megyei Kormanyhivatal igazgat6
ja koszontotte a megjelenteket, aid a kormanyhivatal ugyfelbarat
szerepet hangsulyozta ki koszont6jeben.

Sebestyenne dr. Kruchi6 Ilona, a Gyomaendr6di Jarasi Hivatal
fogyaszt6vedelmi szakugyintez6je a fogyaszt6vedelmi el6adas
soran az arfeltUntetes es az arfelszamitas legfontosabb kerdeseit
ismertette. Az arfelszamftas vonatkozasaban felhfvta a figyelmet
arra, hogy olyan termekek eseteben, melyeket kimerve, t6megre,
vagy terfogatra ertekesftenek, a joghatassal jar6 merest csak hi
teles mer6eszkozzel lehet vegezni. Az italkiszolgal6 terfogatmer
tekek hitelessegi ideje korlatlan, mig a tomeg meresere hasznalt
merlegek illetve sulyok eseteben a hitelesseg id6tartama 2 ev, fgy
ez esetben szukseges a hitelesftest 2 evente elvegeztetni. A me
ressel vegzett arfelszamftas soran a csomagol6anyag tomegenek
a termek tomegebe val6 belemerese tilos. Az arfeltUntetesnel
az eladasi arat egyertelmuen kell feltUntetni, es mindig a tenyle
gesen fizetend6 eladasi arnak kell a termek mellett szerepelnie.
Amennyiben a termek eladasi ara, illetve egysegara nem egyezik
meg, az egysegar feltuntetese is kotelez6. Az egysegar feltuntete
se kapcsan a nett6 es tolt6tomeggel is rendelkez6 termekek, vala
mint a tojas egysegaranak a feltUntetesere vonatkoz6 szabalyozas
is sz6ba kerult.

Teller Zsuzsa, a Gyomaendr6di Jarasi Hivatal elelmiszerbizton
sagi felugyel6je beszelt a nyari szezonban gyakori vendeglat6 ipa-

ri formakr61, valamint az etelkiszallftas elelmiszer-biztonsagi fel
teteleir61. A vendeglat6 ipari formakon belul sz6 esett a kozteruleti
ertekesitesr61, a rendezvenyre val6 kitelepulesr61, valamint a moz
g6boltr61. A vallalkoz6 felel6ssege, hogy a letesitmenyen kivuli
arusftaskor szavatolja az elelmiszerbiztonsagot. Biztosftani kell a
biztonsagos etelkeszftes muszaki, technol6giai, tarolasi, higieniai
felteteleit, valamint szukseges a kitelepulesre vonatkoz6 kulon
engedely meglete, tovabba az, hogy a HACCP kiterjen a letesitme
nyen kivuli arusitas veszelyeire. Az etelkiszallitas vonatkozasaban
elhangzott, hogy a vendeglat61etesitmenyben el6allitott vendeg
lat6 ipari termekek a vendeglat61etesitmeny legvonalaban szamf
tott 40 km-es korzetben forgalomba hozhat6ak. A kiszallitas soran
az elelmiszereket a szallit6jarmuvekben ugy kell elhelyezni es ve
deni, hogy a szennyez6des kockazatat a legkisebbre csokkentsek.

Galla Tibor, a Bekescsabai Jarasi Hivatal Munkavedelmi es
Munkaugyi Osztalyanak osztalyvezet6je el6adast tartott a mun
kavedelmi ellen6rzesek legfontosabb kerdeseir61. A hat6sag a
helyszfni ellen6rzes, adatbazis lekerdezes, iratbetekintes, valamint
a munkaltat6 tajekoztatasra val6 kotelezese soran vegzi ellen6r
zesi tevekenyseget. Maga az ellen6rzes lehet celvizsgalat, mely
konkret ellen6rzesi celra irimyul, lehet akci6ellen6rzes, mely a
munkavedelmet erint6 valtozasok, vagy rendkivuli esemenyek
miatti, terven feluli ellen6rzes, tovabba lehet komplex ellen6rzes,
amikor a munkaltat6k altalanos munkavedelmi feladatainak tel
jes koru vizsgalatat vegzik el. Az ellen6rzesek kiterjednek tobbek
kozott a munkaeszkozokre, ved6eszkozokre, technol6giakra, illet
ve a munkaltat6k es munkavallal6k biztonsagos munkavegzes
sel kapcsolatos feladatainak es kotelezettsegeinek teljesftesere.
A gyakorlatban a leggyakrabban el6fordul6 szabalytalansagok
tobbek kozott a kockazatertekeles hianya, a ved6eszkoz hianya, a
nem megfelel6 muszaki vedelem, az oktatas elmaradasa, valamint
a veszelyes anyagok nem megfelel6 tarolasa.

HIREK A SELYEM UTI OVODABOL
Szegedi Vadasparkba hitogattak a

kozepso es nagycsoportos gyerekek

Eves kiranduhisunk aJkalmaval most a kozeps6 es nagycsoporto
sokkal a Szegedi Vadasparkba latogattunk el.

Nagy izgalommal kesziiltiink az egesz napos buszkirandulasra. A
Vadasparkban tett setank soran orommel ismertek fel a gyermekek a
kornyezetben, filmekben hitott egzotikus allatokat es kivancsian hall
gattak a r61uk sz616 uj ismereteket. Lattunk pingvineket, f61dkat, torpe
viziJovat, teveket, oroszlanokat, lamakat. Megneztiik a magyar udvart,
ahol az altalunk mar j6l ismert hazi{dlatokkal talalkozhattunk. A legvic
cesebbek a majmok voltak, kivancsian figyeltiik viselkedesiiket. A szines
tollu hangoskod6 ara papagajoknal is sZlvesen id6ztiink.

Majd a kozos fagyizast kovetoen elmenyekkel tele iiltiink fel a busz
ra es indultunk haza.

XVIII.OVI-OLIMPIA
Mint minden evben most is a Kihivas Napjan rendeztiik meg az

Ovi-Olimpiat a Selyem Uti Ovodaban, immar 18. alkalommal.
A yaros minden 6vodaja elfogadta a meghivast, s6t Csardaszallasr6l

is erkeztek gyermekek.
Az AEROFIT DSE lanyai tornabemutat6jukkal tettek meg szinvo

nalasabba rendezvenyiinket. Mivel nagycsoportos gyermekek vettek
reszt sport napunkon ezert igyekeztiink eletkoruknak megfelel6 ver
senyszamokat osszeallitani.

A fut6verseny ket reszb6l alit. Volt elOfutam, majd az elOfutam gy6z-
tesei versenyeztek egymassaL

Helyezest ertek el:
Lanyok:
helyezett Szendrei Virag Szazszo~'szep Ovoda
helyezett Magyari N6ra Selyem Uti Ovoda
helyezett Gubucz Kata Csemetekert Ovoda

Fillk:
helyezett Papp Zoltan Selyem Uti Ovoda
helyezett Csipai Csongor Szazszorszep Ovoda
helyezett Csernyeczki Balazs Margareta Ovoda
A helyezest elert gyerekek mezeskalacsb61 kesziilt ermet, valamint

a lanyok egy-egy nagy labdat, a fiuk pedig egy-egy focilabdat is kaptak
jutalmul.

A fut6versenyt boseges tiz6rai kovette sok-sok zoldseg is keriilt az
asztalra.

A pihen6 utan akadaly palyat alakitottak Id az 6v6 nenik melyen
iigyessegi feladatok vartak a gyerekekre. Vidam, jatekos, sportos del
el6ttot toltottiink egyiitt.

A Tersegi Gondozasi kozpont j6voltab61 finom tortaval vendegeltiik
meg a gyerekeket es az oket kiser6 feln6tteket.

Fiilop Imrene, Dr. Csoma Antalne nyl.1gdijas 6vodavezetok es Csi
k6s Zoltanne nyugdfjas 6vodapedag6gus rendszeresen jonnek rendez
venyiinlae es finom siitemennyellepik meg a jelenlevoket.

Senki sem tavozott iires kezzel, mivel minden gyermek kapott ajan
dekba egy labdat es egy emleldapot.

Koszonjiik mindenkinek az aktiv reszvetelt.

Gyermeknap az 6vodaban
Minden ev junius eJejen 6vodankban gyermeknapot tartunk. I1yen

kor egy egesz delel6ttre idekoltozik egy vandor Mega Jatsz6haz, nagy
nagy ugral6 varral, arcfestessel, lufi hajtogatassal, es kiilonboz6 nepi
jatekokkal. A bolcsodesek es 6vodasok folyamatosan csoportonkent
vettek birtokba a kiilonboz6 jatekokat.

Nagy orom volt mindenki szamara az ugral6 val'. Sziilettek szep
arcfestesek, mindenkinek hajtogattak kiilonbozo lufi alatkakat. Kari
kahajitas, celba dobas tette meg szinesebbe a delelottot. A gyermeknap
alkalmab61 meg egy-egy labdat is kaptak a gyermekek.

Folytatds a 10. olda/on!
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Uhrin Gabort csak nehany eve isme
rem, de a beszelgeteseink meggyoztek ar
r61, hogy erdekes ember, szines szemelyi
seg, ezert ot szeretnem bemutatni a civil
sarokban. Egy meleg nyari esten, kellemes
kerthelysegben Dinyane B{mfi Ibolyaval
kerdeztiik. Szivesen valaszolt, j6 volt hall
gatni finom humorral atszott valaszait.

Uhrin Gabor mg. gepeszmernok, rend
szervezeto programoz6 (Mezotur, 1961.
szeptember 14.)

Hazastarsa Baji Kinga tanit6, Gyerme
kei: Kinga, Brigitta, Boglarka. Tanulma
nyok: 2. sz. Altalanos iskola, Gyoma, D6zsa
Gyorgy Mg. Gepeszeti Szakkozepiskola,
GATE Gepeszmernoki Kar

Eletut: 1996. ota MICROFOX Informa
tikai Kft. iigyvezeto, programoz6, a MO
ZAIK Integralt Ugyviteli Rendszer mega1
kot6ja.

Tarsadalmi es kozeleti tevekenyseg:
az Ugrin, Uhrin, Kovacs nernzetseg egyik
szervezoje, csaladfa program keszitoje, az
Endrodiek Barati korenek vezetosegi tagja.

Egyeb: Gyalogos zarandoldatok: CStk
somlyo, Mariagy(id, Marianosztra. Pilis
Hargita tura sokszoros resztvevoje (Ki ki
csoda Gyomaendr6don)

Itt sZiilettel, ez a szUlojOided. Mi volt az
indittatas?

A kotodesem akkor lett igaz{1l1 fontos,
amikor elkeriiltiink, amikor elkoltoztiink
1999-ben, amikor a napfogyatkozas volt.
Koriilbeliil ald(Qr koltoztiink el.

Ez erdekes egybecsenges.
Csak innen tudtam megjegyezni, hogy

mikor. AI<kor kezdett fontos lenni a ko
todes. Az en edesapamnak nagyon sok
unokatestvere volt, de valahogy neki nem
voltak fontosak ezek a rokoni kapcsola
tok. Nagyon sokat nem is meselt nekem az
osokrol gyerel<koromban. Nagyapam ha
mar meghalt, meg tizennegy eves voltam.
Masik nagyapam is ugyanabban az evben
halt meg, ugyhogy oket komolyabb dolgok
r6l nem tudtam kifaggatni. Mindket nagy
sziilom endrodi. Ugrin Vendelek Csejten
laktak, kesobb bekoltoztek Endrodre. Ti
mar J6zsef nagyapam a Damjanich utcaban
volt csizmadiamester. Aztan persze folde
ritettem en a tovabbi osoket is, dednagy
apam, iiknagyapam. szepnagyapam, tiz
generaci6ig vissza.

Egy kicsit bovebben az indittatasrol?
Ahogy elkeriiltiink, Budapesten lak

tunk negy evig egy panellakasban. Gye
rekeink a kozeli a1talanos iskolaba jartak,
es ott Briginek volt egy osztalytarsa - 0 a
kozepso lanyom -ok meseJtek, hogy eppen
mikor idejottiink, azelott ment el az osz
talyb61 Ugrin Eniko. Nem vagyunk-e ro
konok? Nem, biztosan nem. De aztan a la
nyok sziiletesnapot tartottak Tinnyen, egy
kornyekbeli kis faluban, es meghivtak Bri
git is. Elvittem, mert ugye, a sziiloknek el
keJl vinni a gyereket, jott a tobbi sziilo is, es
Ugrin Enikonek az anyukaja is eljott. Kide-

ritettiik, hogy ok is endrodi szarmazasllak,
ald<or csak van valarni kapcsolat. Keressem
meg Ugrin Andrast, aki Piliscsaban lakik,
tud mindent, menjek el hozza. Par napon
beli.il elmentem hozza. Megismerkedtiink,
megneztiik a csaladfar, megtalaltuk a kap
csolatokat. Neki mar volt egy egesz nagy
rajza, mar korabban osszeszedte a rokono
kat. Onnant61 kezdett el engem is jobban
erdekelni. Dednagyapamnak is voltak fel
jegyzesei, az elso torzs - igy irta, hogy torzs
-. 1745-ben jott: Ugrin Pcll gulyaslegeny
Bekescsabar61 Endrodre, es tole szarmazik
az osszes endrodi Uhrin meg Ugrin.

Ez az ujratelepuUs ideje.
fgy volt levezetve. Regen irtak az oregek

ezt-azt, hogy mi tortent, a nagyobb eseme
nyeket, ki sziiletett, ki halt meg. j6 tennes
volt, nem volt j6 termes, arviz volt, nem
volt. Kideriilt, hogy a csaladban tobben is
irtak a csaladfar, legalabbis, ami oket erin
tette. Megkerestem oketo illetve mondtak a
rokonsagban tobben is, hogy kihez menjek,
ki foglaU<ozik vele. Mentem, osszeszedtem,
beszkenneltem a regi fenykepeket. Vittem
a szamitogepet, a szkennert, nem vittem el
senkitol semmit, csak lemasoltam. Gssze
jartam - abban az idoben, j6 tiz eve, vagy
egy kicsit tobb is- az egesz rokonsagot.
Olyan rokonokhoz is elmentem, akild<el
azelott nem is talaIkoztam. Mondtak, hogy
hova kell menni, kit kell keresni.

Mindenhol az orszagban?
Az orszagban csak olyanoldlOz men

tern, akik kozelebbi rokonok, tehar maso
dik unokatestver, de Endrodon mentem
tavolabbi rokonokhoz is. Gsszeszedtem
mindent, csinaltam egy szamit6gepes prog
ramot, abba betaplaltam az adatokat, es az
kirajzolja a csaladfat felmenok iranyaba.
meg a leszarmazottak iranyaba. Dgyhogy
most mar csak vezetni kell, tehM ha meghal
vagy sziiletik valaki, be kell jegyezni. Most

mar ritkan keriilnek elo felderitetlen agak.
Sokan jelentkeztek az6ta, hogy ok is sze
retnenek benne lenni, mert tudjak, ki volt
apjuk, anyjuk, es al<kor felvessziik.

Ez a csaltidja nyilvanos?
Az interneten letolthetik az emberek a

programot, es ald<or megkeresik magukat
benne. De csak azok tudnak belepni, akik
benne vannak az adatbazisban.

Ugy csinaltad meg, hogy azonositani
kell magukat?

Igen. Nev, sziiletesi ev, meg egy dedszii
10 neve.

Miert mentetek el Gyomaendrodl'o[?
Ezernyi oka volt. Ott laktunk a Nyar

szegi utdban, olyan kicsi volt ott az udvar,
harom gyerek, akartunk egy nagyobbacs
ka kertes hazat. Nezelodtiink Gyomaend
rodon telkeket, meg azt a telket is neztiik,
amin a Takarekszovetkezet epiilt itt. Volt
ott egy nagy regi gazdahaz, de valahogy
nem sikeriilt megvenni. Aztan kideritet
tem, szamolgattam, hogy ha itt felepitlink
egy hazat. akkor mindjart csak a felet eri.
AHor menjiink olyan helyre. ahol van er
teke az ingatlannak. Ez '99-ben, a rendszer
valtas utan volt mar.

A nagy leepitesi hullam akkor volt.
Mert ugye, ezert innen elmentetek negy

eVl'e egy panelba. .. a logikajtit el'tem, hogy
ott maskepp tartja magat az ingatlanal'.

Dgy is terveztiik. Panelban laktunk
Obudan. de azt ugy terveztlik, hogy nem
orokre, csak amig nezelodiink a kornyeken,
tala/unk valami j6 kis telket epitkezni. Ege
szen ki kellett menni Pilisszentkeresztig,
hogy megfizetheto telket tala/junk. Wgiil is
nincs olyan messze, men Obuda huszonot
kilometer, fel 6ra alatt be lehet jutni kocsi
val. Felesegem tovabbra is Obudan tanit,
ott ahoI1999-ben, osszel mar kezdett is. ab
ban az iskolaban. Valahogy olyan jel kijott,
hogy ugyanazt az EKP-s programot vittek
ott is, amit itt hagyott. Grommel fogadtak,
es az6ta is ott van.

A vallalkozas mikor jutott eszedbe? Mi
a vegzettseged?

Idejartam a gyomai 2. Szamu Altala
nos Iskolaba. Endrodon kezdtem az elso
osztalyt, Farkasne Poszike neni volt az osz
ta/yfOnokorn, 0 tanitott meg irni, olvasni.
szamolni. De elva/tak a sziileim, apammal
Gyomara koltoztem. A Siitoipari Vallalat
nal dolgozott soforkent, aztan meg a men
toknel sokaig, gepkocsivezetokent. Dgy
hogya munka is idekototte.

Az atlomas mel/ett laktunk. Most Vasar
teri lakOtelep. Ald<or meg tenyleg megvolt
a vasarter, es voltak vasarok, meg cirkusz
jott minden evben, egyszer-ketszer. Tehat
idejartam Gyomara a 2. SzamlJ Altalanos
Iskolaba, aztan Mezotlma a D6zsa Gyorgy
Mezogazdasagi Gepeszeti Szakkozepisko
laba. Apam azt mondta, szakmat kell ta
nulnom. Kituno voltam vegig
az iskolaban, tehar biztos, hogy C?
sima gimnaziumban is mega11-
tam volna a helyemet. De j6l
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Az iskolai tanev lezarasM kbvet6en gyulekezetunk az Em
beri Er6forras Miniszteriumanak kbszbnhet6en palyazati forras
b61 taboroztathatott roma vagy nehez sorsu fiatalokat. A negy
napos kirandulas els6 napja utazassal es a balatonakali tabor
felfedezesevel telt. A csendes tabor j6 lehet6seget biztosftott
egymas jobb megismeresehez, az els6 esten a szalonnasLites
j6 kezdesnek bizonyult. A masodik napon elsosorban kulturalis
programokkal igyekeztLink gazdagftani tudasunkat. Eloszbr a
balatonedericsi Afrika Muzeumot tekintettuk meg, ahol Dr. Nagy
Endre jogasz es vadasz muzeumalapft6 elete peldamutatasul esztetikus IMvanya utan az ejszakank is nyugodt volt. A maso
szolgalt szamunkra. Csodalattal neztuk vegig a monumenta- dik napon a balatonfuzf6i kalandparkba IMogattunk el, ahol a
lis afrikai gyujtemenyt, melyet uldbztetessel teli eletutja soran bobpalya kipr6balasa utan kalandos bsvenyeken pr6balhattuk
gyujtbtt es haj6val szallfttatott Magyarorszagra. Az el6 allatok, ki bMorsagunkat es fjasz tudasunkat. Ezek utan alig vartuk, hogy
a szafari feledhetetlen elmeny marad szamunkra. Ezt kbvet6en a megmart6zhassunk a Balatonban, a vfzi jellegu kbzbssegi jMe
Tapolcai Tavasbarlang programszervezoi vartak bennunket, ahol kok utan a sumegi varcsardaban fogyaszthattuk el a kbzepkori
nemcsak a meszk6barlangok keletkezeserol, a fbldfelszfn alaku- ebedet. A finom lakoma utan felsetaltunk a sumegi varba, ahol
lasar61 hallhattunk kimerfto idegenvezetest, hanem ki is pr6bal- idegenvezetessel egybekbtbtt IMogatas soran megismerked
hattuk a cs6nakazast a barlang melyen a kristalytiszta iv6vfzben. hettunk a lovagok eletevel. A lovagi torna megtekintese melt6
Az aut6buszban tbrteno keyes pihenes utan a Veszpremi Allat- befejezese volt kirandulasunknak. Keso ejszaka ertLink haza, de
kertben tettunk egy hatalmas setM, mely a finom fagyizas utan mindannyian maradand6 kulturalis es lelki elmenyekkel gazda
igen j61 esett. Mar alig vartuk, hogy megpihenhessunk a tabor- godhattunk.
ban, setaljunk Ie a kbzelbe a Balaton partjara. Az esti taj es fenyek

tanultam vegiil is Mezatliron is.
Melyik iskolanak az e16dje lehetett ez a

kozepislwla?
A Dozsa Gyorgy elatte reformatus gim

nazium volt, es most megint reformMus
gimnazium. Mivel ott is jol tanultam, felve
teli netki.il bejutottam a Godollai Agnirtu
domanyi Egyetem gepesz kanira, ott lettem
mezagazdasagi gepeszmernok. Mikol' ne
gyedik evfolyamosok voltunk, akkor jottek
be Magyarorszagra az elsa Commodore
64-es szamitogepek. Csim\ltak a kollegium
ban egy szamitogepes szobat, es akik sze
retti.ik, odajartunk szabadidankben. Persze
tanultunk hivatalosan is szamitastechnikat
ket felevet, csak ald<or meg olyan nagy sza
mit6gepek voltak, egy szobanyiak, nem is
lattuk a szamitogepet. Csak lyuld<artyara
belyukasztottak a programot, amit irtak,
aztan papiron megkaptuk az eredmenyt.
Ha valami nem stimmelt, egy kartyM ki
vettiink, es ujralyukasztottuk, aztan Lljra le
futtattuk. Ehhez kepest 6riasi valtozas volt
a Commodore 64~es szamitogepek bejove
tele. Megszerettem, azota is ezzel foglalko
zom. Amikor utols6 eves voltam, az itteni
Gyazelem Tsz-szel szerzadest kotottem,
hogy majd idejovok dolgozni, adnak szol
galati lakast. Ogy is volt, ahogy vegeztem,
jottem a Gyazelem Tsz-be. Adtak szolgalati
lakast, azon a nyaron megnasi.iltem, elkezd
tem gepeszmernok gyakornold<ent dolgoz
ni. Kozben fejl6dott a szamitastechnika is,
a tsz-ben is kitalaltak, hogy vesznek szami
t6gepet. Jelentkeztem, hogy valamennyire

ertek hozza. Kis szamitastechnikai csoport
jott letre harom fOvel.

Mit programoztatok?
A nyilvantartast. a konyvelest, a raktar

keszlet volt az elsa, amit gepre vittiink.
Tanultdl Godollon programozdst?
Tanultam, csak persze, nem a Basic

nyelvet oktattak, de a logik<ijat, a progra
moz6i gondolkodast elsajatitotta az ember,
es ald<or utana egy programnyelvr61 valtani
egy masikra, az mar nem nagy iigy. Ogy
hogy nekem maskepp jar az agyam. A fe
lesegem is mondja, mikor elkezdek akade
koskodni: de mi van ald<or, ha ez, vagy az ...

A szabadsagot, gondolom, megadta,
mert mintha kinaiul beszeltetek volna...

Gondolom, azert az eredmenyek erde
keJtet< oket, hogy mire jutottunk, azert csak
Ie tudtak merni, hogy csinaltunk egy prog
ramot, es ez mennyivel jobb, mint az 6sregi
konyvelogep, ami csattog-kattog. Amikor
jott a rendszervaltas, mindenki fogott, ami
hez tudott. Mi is kivaltunk, en is kiv<iltam.
Volt Endrodon egy fick6 a Beke Tsz-ben,
aki hasonl6 dolgokat csinalt, osszefogtunk,
es csinaltunk egy Bt-t. Sok dum\ntuli iigy
feliink volt, meg helybeli is. Rengeteget kel
lett utazni, ugy gondoltuk, hogy egyikiink
koltozzon a DunantLllra. En itt maradtam,
de igy aztan el is valtak az Utjaink. 6 meg
maradt annal, en meg itt alakitottam egy
masik ceget egy masik tarssal. Az6ta is mi
ketten vagyunk a tulajdonosok.

Maradtatok a konyveLesnel?
Igen, valahogy ez a szakteri.ilet rajtunk

maradt. Nem egy halas szakteriilet ez, tor
venyeknek megfele16en programot irni,
a torveny meg nem igazan logikus, nehez
lemodellezni. Wgiil is teljesen sajM kLJtfo
bol kell csinalni, nemhogy lemasolok egy
masik megleva programot, hanem sajM
elgondohisok szerint. Inkabb arra tamasz
kodva, hogy az iigyfelek mit mondtak: j6
volna, ha ezt is tudna a program, meg azt
is. Kes6bb rei kellett jonni, hogy nem irha
tunk mindenkinek ki.ilon programot, olyan
programot kell csinalni, ami mindenkinek
megfelel, esetleg pici atalakitassal, vagy
paramderezessel. Ogy kell osszerakni a
dolgokat. hogy megfeleljen ennek is. meg
annak is. Nehez.

Ez a ceg azt is jelenti, hogy tobbszor
jal'sz haza is?

fgy van. Nem akartam itt felszamol
ni ezt a ceget. Kori.ilbeli.il ketbetente jarok
haza.

De ugy is erzed, hogy hazar Vagy jossz
a gyomai munkahelyedre?

Igen, hugomek, ocsemek is itt lakna1<.
Anyukam is, de apukam meghalt. Ogyhogy
miattuk is jarok haza, meg a munkahely
miatt is, meg a haverok miatt.

Vannak bardtaid is itthon?
Vannak, persze.
Egyediil jossz, vagy neha elkiser a csa

lad.
Evente egyszer a csalad is elkiser. Most

is tervezziik, hogy jovii.nk a vilagtatalkoz6
ra, a szallas Ie van foglalva.

Farkas Zoltanne
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ezt tanftja Szent Antal: " A remeny ab
ban all, hogy az 6hajtott j6k teljesOleset
bizalommal varjuk. Ez a varakozas ki
termeli lelkOnkben az alazatossagot es
az allhatatossagot. A remeny hason
10 a horgonyhoz, mely r6gzfti a hajot,
hogy a szelvesz es a tenger aramlasa
el ne sodorja." (Paduai Szent Antal
imak6nyv. 2012. 32-33.0.)

A 21. szazad embere neha elfelejti
ezeket a sorokat, pedig a j6kba vetett
remeny a legnagyobb biztonsagot ado
dolog ma is. Mindig remenykedOnk.
RemenykedOnk a hetk6znapi sikerek
ben, remenykedOnk cselekedeteink
fontossagaban es remenykedOnk a ku
darct61 val6 megmenekOlesben. Csak
egy remeny hianyzik a mai modern
ember gondolkodasabol, a megvaltas
ba vetett hit remenye.

Paduai Szent Antal napjan a kalacs
majszolasa es a hideg OdftO szurcs6
lese k6zben eszOnkbe jut-e az a allha
tatossaga, egyszerusege es remeny
sege?

Szent Antal unnepseg Gyomaendrodon
- folytatas a cimlapr61 -

oromfOlkeje ure
sen tatongott, majd
2001-ben fellel
kesulve helyezWk
vissza bele Szent
Antal szobrat.
Meghat6 pillana
tok voltak, hiszen
valami ujra elkez
dod6tt, egy regi
kultusz eledt ujja.
Emlekszem a se
gftokre, akik nagy
hittel es 6r6mmel
fogadtak a szobor I~__~
visszahelyezeset,
es emlekszem a
kritikusokra is, akik
azzal pr6baltak el- "--- __
homalyosftani az
unnep fEmyet, hogy sertod6tten azt hf
reszteltek: "ezt ok akartak megcsinal
ni!" Visszagondolva ezekre az idokre ...
Mara a segftok es a kritikusok is erosen
megfogyatkoztak, meghaltak. Tizenhat
ev telt el azota, s a haz meg mindig all,
sot pompazatosabb, mint valaha.

Kiszely Marton endrodi gazda foga
dalma altai letesult t6bb, Szent Antal
dicsoseget hirdetO emlekhely Endro
d6n. Vannak-e ma ilyen polgarai va
rosunknak, akik 6nzetlen felajanlassal
a k6z6sseget szolgaljak? Nem varva
ezert semmilyen anyagi es erk61csi el
lenszolgaltatast. Nehez erre a kerdes
re valaszt adni. Valaho9Y kikoptak a
varosunkbol a Kiszely Martonok, pedig
nagy szukseg lenne rajuk.

Valahanyszor elmegyek a sUtohaz
elott ezek a gondolatok foglalkoztat
nak. Hogyan tudnank ezt a nemes k6
z6ssegepftO celt es munkat folytatni?
Pedig milyen nagy szukseg van ma is
a szent peldamutatasara. A remenyrol

A kiallrtasmegnyitok utan az idei
Szent Laszlo zarandoklat elmenyeirol,
jelentOsegerol Dr. Denes Zoltan pleba
nos, a zarandoklat lelki vezetOje tartott
eloadast. A Szent Laszl6 ev kiemelt un
nepi esemenye volt a nagyvaradi sze
kesegyhaz bucsuja. T6rtenelmi jelento
segu volt a bUcsu reszekent szervezett
k6rmenet, mely a korabbi evekhez vi
szonyftva nagyobb fvu volt. A t6bb ez
res zarandokmenet a nagyvaradi es a
gyari Szent Laszlo ereklyeket a varig
kfserte, tulajdonkeppen ve~ig hordozta
a varoson. A Gyomaendr6dral erkeza
zarandok csoport mindig kul6n6s fo
gadtatasban reszesul Nagyvaradon. A
zarandoklat folytatasarol es a tovabbi
tervekral tajekoztatta a hallgat6sagot
Denes atya.

Dr. Szonda Istvan a zarandoklat
helyi szervezaje fot06sszeallftasban
idezte fel a zarandoklat hat evenek je
lentOsebb esemenyeit. Az elaadasra
elj6ttek a zarandokok, akik elmenyeik
ral szamoltak be.

Az unnepi program a Szent Antal
kenyersutO hazban folytatodott, ahol
Czank Gabor gyomaendradi pleba
nos Iiliomokat szentelt es megaldotta
az unnepseg resztvevoit. A kenyer
sOtO Mztol a Szarvasvegi temetaig
k6rmentben vonult a hfva k6z6nseg,
enekelve, imadkozva. A temetOben
leva Szent Antal tiszteletere felszentelt
kapolnaban (ravatalozo) Czank Gabor
plebanos miset celebralt.

Sokszor eszmbe jut az elsa On
nepsegOnk a sOtOhaznal, akkor meg
Knapcsek Balintne es Szosznyak Imre
bacsi lakott a Mzban. Az eredeti epOlet,
mindenfele toldasokkal volt beepftve.
Az udvaron cs6ppnyi meliekepOlet, az
utca felal pedig rendezett kerftes es vi
ragoskert szegelyezte az udvart. A haz

Kerekpar tura a nagycsoportosokkal az Endrodi Tajhazba

A nagycsoportosok ev vegi legizgalmasabb programja az End
r6di Tajhazba vezet6 kerekparos kirandulas.

Nagy izgalom, keszul6des, gyakorlas e16zi meg ezt a napot,
hogy biztonsagban, a k6zlekedesi szabalyokat betartva jussunk el
ahhoz a tornacos feherfalll kishazhoz, ahol megismerkedhettunk
az endr6di emberek mult szazadi eletk6rulmenyeivel. Dr. Szonda
Istvan segitsegevel bepillanthattunk a paraszt emberek egyszeru
es rendkivul lelemenyes targyi vi1<igaba, szokasaiba, mindennapi
teveI<enysegeibe. A gyerekek kipr6baIhattak a mangorlas (vasalas,
puhftas) a vajk6piiles faradsagos munkafolyamatait.

Dr. Szondane Zsuzsa neni segitsegevel magunk is megismer
kedhettiink az endr6di kelt teszta keszites forteJyival, 6r6mteli
mozzanataivaL K6z6sen keszithettuk el a lakodalmi perecet> ko
szorut es a gyermekek szamara Jegkedvesebbet, a "madarkat':

A sutemenyek az udvari kemenceben pirultak szep pirosra>
amit 6r6mmel k6stoltunk annak ellenere, hogy a fosz16s kalacs

melengette ujjainkat.
NagyszerLi elmenyekkel, sok-sok llj ismerettel es a maradek

foszl6s kalaccsal kerekeztLl11k haza azon a szep kora nyari deJe16t
t6n.

K6sz6njuk ezt az elmenyt annak az embernek, akinek elvesz
teset epp ezen a dele16tt6n kaptuk hirul. Annak az embernek, aid
faradsagot nem ismerve nepszerutlenseggel nem t6r6dve, gyujt6tte
szamunkra 6ssze mindazt a "ldncset" amit ujra es ujra megcso
daIhatunk. K6sz6njuk az endr6di sz6ttesek gazdag mintavilaganak
gyLijtemenyet, az Endr6di Betlehemest, Harom kiralyjarast, amit
evr6! eyre mi is megelevenitiink> es meg sorolhatnank azt a sok
emleket, targyat amit neki k6sz6nhetunk.

K6sz6njuk Vaszk6 Irenke neni!

Szab6 Istvanne
intezrnenyvezet6
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En Greg Marjai Istvan 1843-dik esztendoben Februari
29-dik napjan megemlekezem arr61, hogy mint Greg ember
nekem is nem sokara fejet kell hajtanom az halalnak, azert
midon volnek hatvan harom esztendos, leven egyesseges
testtel ep elmevel, hogy holtom utan az cseledjeim kbszt
versenges ne tamadna utols6 rendelesemmel ekeppen nyi
latkozom:

Az mig az Felesegem el addig az ideig minden valamim
vagyonom van abb61 neki se egyik, se masik fiju ne paran
csoljon, holta utan ekkeppen osztozzanak;m ar Istvan fijam
ki van az hazb61 fbldbol elegftve, mivel az hazert hazat ad
tam az ket fertaj fbldnek harmad reszeert Yettem neki egy
darab szolot 370 forintokon fgy tehat Istvan fijam a hazb61
ket fertaj fbldbol ki van elegitve. Az labas j6szagbul is azmint
lehetett az mi volt Lovakbul egyet, az Juhbul kapott tizenhet
breget hat baranyt, Sertest kettot, meg az SzbllobOI hagyok
Istvannak ket szaz valt6 forintokat mivel az a maga kertye
is, azon j6szagbul vettuk az mejjel en attam. azonban ad6s
sagot is hagyok szaz btven valt6 forintokat, azonba a kertbul
az harom lejanyaimnak Julisnak 30, Saranak 30, Zsuzsa
nak 30 valt6 forintokat, de ebbe az Leanyok fizetesibe Istvan
nem lesz reszes hanem ezt az szM btven valt6 forintokat
Andras es Sandor fijam tartoznak fizetni mivel az szbllo
az mi halalunk utan az egesz szbllo Andrasra es Sandor
ra kette hasitva az Istvane felol huszon hat sorra Sandore
legyen, az geragya felol az Andrase, Julis leanyomat pedig
az hazbul se egyik fiju se masik ki ne mozdfthassa mivel a
bzvegy Iftire sokat faradozott mikor az az haz csinal6dott,

.Istvannak is marad az halalunk utan az Juhbul meg kap-
jon meg juhat 4 tokj6t, 2 lovat. Egye~ kerem erdemes Bfrak
Uraimekat az kiket az dolog illet En Greg Marjai Istvan ezen
rendelest nem eroltetesbol vagy valaki izgatasabul ha nem
mint megelemedett Atya tettem mivel az en vagyonomban
igen keyes Gsi Vagyon Tulajdon vagyon, az magam Szer
zemenye mind, epen ezert rendelesemet meg masithatat
lanna teszem.

En Greg Marjai Istvan Tulajdon Kezeimmel fr
tam 1843-dik Esztendoben Februar szbkonapjan /
cseledjeim=gyermekeim, fertaj fold= 8 hold, geragya=giz
gazb61, tragyab61, vagy sbvenybol kerftes, tokly6= egy eves
juh/

Marton Istvan rendelese
Alabb frtak adom tuttara az kiknek illik, hogy en mint Atya

az mennyire kbrnyul allasaim engedik, hogy halalom utan
az fijaim egy mast ne haborgassak, meg eletembe kielegf
tem Janos fijamat ugy hogy tbbbe soha azmi meg ottmarad
az Testver bccsit nem haborethattya; ezek a holmik; Haz
kamoraval es Szfnnel egy fedelik alatt, Kulanbsen /megj.
kulbn,nem egy fedel alatt a lak6hazzal/diszn661, tyuk61, va
lamint egy fertaly fod, ahoz val6 szerszam egy vasas kocsi,
egy katel, harom darab 16, gyeplO, estrang negy, vontat6 kb
tel ujonnan, panyvas kbtel egy, eke vasast61, esztike, tajiga,
tajicska, egy kasza, egy gerebje, ketto favilla, egy vasvilla,
egy kapa, egy as6, lanc ketto, beko egy, egy vasas fog6s
hamfa, harom ham, egy gyeplu, egy szara uj, egy fejsze,
egy forg6 karika,

Hazhoz val6 holmi:
Asztal, L6cza, ust, egy nagyobb s kisebb kotli, negy

dezsa, ketto tekno, kilencz zsak, negy kors6. tal es tanyer
negy-negy, het darab fazik, het drb. kanal, egy suto lapat,

7 drb. szakajt6 kosar, harom szita, egy furu, egy rosta, ket
nyelO kes,

Labas j6szag:
24 drb'. juh barannyal egyutt, egy diszn6 s negy malacz,

melynek bizonysagara adom ezen nyugtat6 levelemet hogy
Janosnak soha semmi Jussa abbul ami ott maratt nem lesz,
mert nem is nagy atyai juss hanem boldogult ipam uramtul
maratt s azt a fodet az mejjet most neki adok azt is Bbndo
Matyastul yettem v6t, penzen, az is ugy megyen neki hogyha
vagy en vagy a felesegem mint hogy magunk keresmenyibOI
vettOk ha nem elhetnenk,kulamben Janos ugy tartozik mint
a masil< utols6 szuksigunkben taplalni, vagy ha pedig el
ad6va teszi a fbldet akkor a foj6 aron de nem egyszerre ki
fizetem vagy halalom utan el adnaakkor is a Testverjel ezen
leszen a legelso benne, de azt nem szorfthatja mindjart az
arara. Azert jelentem be Nemzetes Uraim elejibe, hogy le
gyen alland6 ezen mostani ki fizetesem hogy soha tbbbe
Janos fijam a Testverjin semmit sem kereshet, tbrtent a kifi
zetes 1842dik evbe Punkbzsd napjann. Jelen voltak a vom
1. Kovacs Mihaly, E. Kiss Istvan, Martony Janos es en mint
Atya Martony Istvan es a cseledjeim.

Janosnak peniglen ha nem teccik ezen adomanyom sem
most sem maskor soha tbbbe egy krajcart sem adok mivel
mar kielegfttetett a tbbbi meg magam keresmenye, mert a
felesigem tesvirjeit is kisz pinzen 150 vfrt.-kon kifizettem es
j6szagbul is kifizettem.

/vasas kocsi=alkatreszek vasalva, vastengely, esztike
bsztbke= eketisztft6 nyellel, keresztes=csatlas ket par 16
vagy bkbr befogasahoz. kotli=labos, ketnyelO kes= vagy
nyuzott bor hUsol6, vagy von6kes faragashoz, ipam= ap6
som

Kbzreadja:
Cs. Szab6 Istvan

Koszonet

Cs. Szabo Istvan reszere

Szerkeszt6segunk sajnalattal vette tudomasul. hogy
Cs. Szab6 Istvan szerkesztosegi tagunk lemondott szer
keszt6bizottsagi tagsagar61.

Halatelt szivvel mondunk kbszbnetet Cs. Szab6 Ist
vannak, aki tbbb mint ket evtizeden at emelte ujsagunk
szinvonalat tbrtenelmi, neprajzi es egyeb temaju frasai
val. Ezek az irasok komoly forrasertekkel bfrnak a javo
beni kutat6k es a mult irant erdeklod6 egyszeru emberek
szamara egyarant. Kbszbnjuk, hogy egyuttes munkaval
6rizhetWk a kereszteny-nemzeti ertekeket.

Kivanunk Onnek es csaladjanak j6 egeszseget, es
hosszu, boldog eletet!

Gyomaendrod, 2017. jUlius hava

A szerkesztoseg
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ovatvezetO: Polanyi Eva

J6kai)\nna(1932-2017)

1932. november 24-en szuletett Budapesten, egy polgari csalad
kesoi, masodik gyermekekent. Edesanyja kisebbik gyenneket haz
tartasbelikent minden nehezsegtOl 6vni akarta. A csalad Vas me
gyebol szarmazott, de ez mar elo folmenoi kapcsolatokat nem je
lentett. J6kai Annara szukebb kornyezete: J6zsefvaros volt hatassal,
pontosabban sz6lva: e varosreszbol is csak annyi, amennyit az anyai
aggodalom merteke megszabott.

J6kai Annanak hamar konyv kertilt a kezebe, a kepzelet es az
oIvasas toltotte ki a kortarsait6! elzillt gyermek eletet. Nem csak
gyermekirodalom, hanem olyan konyvek is - kesobbi onvallomasa
szerint -, amelyek felnott kezebe val6k.

1939 es 1942 kozott a Maria Terezia teri elemi mintaiskola ta
nlll6ja lett, ahol negyedikben a tanit6no allitotta mintakent fogal
mazasait osztalytarsai ele, kezimunka6ran pedig meseket mondatott
vele. 1943 es 1951 kozolt a Zrinyi Ilona Leanygimnazium tanul6ja
volt, ekkoriban mar - ugyan maganak, de - e1kezdett imi is, ahogy
kes6bb fogalmaz: "verseket", "novellakat" - amelyek miatt az egyeb
kent is elkUlontilesre nevelt lanyt az iskolaban kinevettek.

A lassan felnotte ert J6kai Anna aztfm edesanyjat61 is elhide
gult: az elotte addig e1zart vilag kezdett kinyilni, amit pedig az anya
nem tudott toleraIni. Az iras mint korabban folmerUlt eletlehetOseg
vagy detcel ekkoriban e1halvanyult. Sziniakademiara, egyetemre
jelentkezett J6kai Anna, de egyik helyre sem vettek fo!, mikozben
edesanyjaval val6 kapcsolata egyre nehezebbe valt. A kesobbi ir6
nak mllnkat kellett keresnie, hogy eltartsa magat: 1951-tOl a Bu
dafoki Borpalackoz6 ValialatnaI dolgozott konyvelokent 1953-ig.
Ebben az evben ment felesegUl Banky R6berthez, egy "gyerekkori,
tHtott" "pajtas" -ahoz. Az egyhazi eskUvon a csaladb61 senki sem volt
jelen (ebbol a hazassagab61 szuleUek gyermekei: 1955-ben (jabor,
1957-ben pedig N6ra).

1953-t61 a XI. keruleti Tanacs Nepmuvelesi Osztalyan mlive
szeti eload6, miutan egy JanacsapparMcsik" kiemelte, de 1957-ben
elbocsajtottak, "velemenynyilvanitas miatt". 1957-tol a XI. keruleti
Szocialis Foglalkoztat6nallett vezetO konyvelo. Ahogy kesobb en;ol
az idoszakr61 irta: "Sok megalaztatas - de sok ertekes tapasztalat. Er
zekenyseg, most mar a masok sorsa irant is. Itt kezd fajni, hogy nem
lettem ir6." Azonban meg 1956 oszen fo/vettek az Eotvos Lorand
Tudomanyegyetem magyar-tortenelem szakara, amelyet a munkaja
mellett elv~gzett, s ahol1961-ben szerzett diplomat. Akkort61 aJaz
min utcai Altalanos Iskola tanara volt 1970-ig.

Idokozben elvalt elso ferjetol, s 19M-ben hozzament dr. Torok
Endrehez. 1963-ban kezdett visszaterni az irashoz, a gyermekko
ri vagyhoz es gondolathoz. 1966-ban jelent meg elso novel/aja, a

Csaladi kor cimu a I<ortarsban, 1968-ban pedig elso regenye, a
4447. Az irodalmi eletbe szinte berobbant, noha semmilyen irodal
mi csoportosulashoz (meg generaci6jahoz) sem tartozott. A kortars
kritika realizmllskent, illetve natllralizmuskent ertekelte az irasaiban
klmelellen nyiltsaggal megjelenitett vilagot. irasmliveszete foko
zatosan fejl6dolt abba az iranyba, amelyet maga - aztiln kesobb a
szakirodalom is - "spiritualis realizmllsnak" nevezett el.

1970-ben J6zsef Atlila-dijat kapotl, lIgyanettol az evtOl a Vo
rosmarty (jimnazium tanarakent mukodotl 1976-ig. Ekkor lett sza
badusz6 ir6.

1970-t61 szinte evente jelentek meg regenyei, kozben nehez ma
ganeleti valsagokon ment at. 1972-ben ujra elvalt, eveken keresztul
elt egyedul. 1983-ban ment ismet ferjhez (dr. I(apocsi SandorhozJ.
1980-ban (a Szolidaritas eveben) a NapoJ< cimu, ott addig cemu
ra alatt aIlt regenyeert megkapta Lengyelorszagban a PAX kiad6
Pietrzak-dijat. Mliveit e1eg hamar leforditotlak idegen nyelvekre
(Iengyelre, csehre, szlovakra, szlovenre, nemetre, bolgalTa, ukranra,
oroszra, angolra). Hivatasbeli "egyedUlvaI6saga" ellenere 1970-101
a Magyar Ir6szovetseg tagja, 1986-t61 1989-ig alelnoke. A rend
szelvdltozas eveiben, a magyar irodalmi eletet egyre megosztollab
ba tevo idoszakaban, 1()90-tOl 1992-ig a szervezet elnoke, jelenleg
valasztmanyi tagj~l.

1989-tOl az Ir6k Szakszervezetenek tagja, 1997-tOl elnoke.
1992-tOl a Szechenyi Irodalmi es Muveszeti Akademia alapit6
tagja, 2000-t61 a Magyar Muveszeti Akademia tagja is. 1998-ban
jelent meg az az6ta hllszonket kiadast megert Ne feljetek cfmu re
genye (amelyet pszichol6gusok, terapelltak is felhasznalnak munka
jukhoz). 2000-tOl 2006-ig a Nemzeti I<egyeleli Bizottsag e1noke.
Bar a Ne feljetek megjelenese utan nem egyszer ugy nyilatkozott,
hogy tobb regenyt mar nem II; 2007-ben a Samuel Beckett es Ma
dach Imre emberisegdramaira rajatsz6, a miszterillrndrama mufajat
is megidezo qodot megjo!! cimu mlivevel jelentkezett, 2012-ben
pedig egy uj regennyel, az Ehes elet cfl)1uvel.

2012. allgusztus 20-an a Magyar Erdemrend polgari tagozata
nak nagykeresztjevel, 2014. macills 15-en I(ossuth-nagydijjal tUn
tettek ki.

Hosszan tart6, sulyos betegseg utan hunyt eI BlIdapesten, 2017.
junius 5-en.

Fon'as: PetOfi Il'Odalmi Muzeum - Digitalis Akademia

Felismeres
qergely Agnes szUletesnapjal'a
Neked a bedeszkazott ablak.
Nekem egy klllcsrazart szoba.
A jelen muland6.
A mult nem mulik eI soha.
Vekony pancelt adotl az Isten 
de a kard eros, hogy segitsen.
A versed szetveri az arnyat.
Nehez volt.
Megcsinaltad.

Halaenek
Vram-Vrunk - nehez volt
de vegre unnepel a mennybolt.
A terv beva/t:
az ember az anyagb61 kivalt
MindUnk kozul a legmelyebbre szallt,
amit megtapasztalt
lebirta a haldlt.
Foldfia a I<ozmoszt nem arulta el,
nem hagyta cserben EgszUlott a Foldet
a megsapadt Vniverzum
ujra-tljra zold lett.
A Teremtes megfiatalodott,
~zetragyogta a sot~t Alakot.
Ime a bizonysag Ordog e1otl:
az Ero vegUi gyoz az Elleneron.
SikerUlt a sosem-volt kiserlet,
a szakadekb61 emelni magasba,
Elmallotl a bitorl6 kisertet,
ismet osztatlan Isten birodalma.
A tizediknek haromszor-harom
hozsanna
hozsanna
hozsanna
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Dr. Macsari Judit

Forras: Maria Treben: Egeszseg Isten
patikajab61

Szab6 Gyorgy - Lopes Szab6 Zsuzsa:
A bukki fUvesember gy6gynovenyei

Internetes forras:
www.sokszinuvidek.hu/otthon/

jotekony-hatasu-a-diofalevel

Keszitesekor 1 csesze forr6 vfzbe teszunk
1 ek. di61evelet es legalabb 5-6 percig all
ni hagyjuk az oldatot.

Tetvesseg, mikroszkopikus el6skod6k
okozta betegsegeknel a surure f6zott di6
level tea bedorzsolese segit.

A di61evel rovarol6, rovarriaszt6 ha
tasu, fgy moly-es hangyauz6 szerkent is
alkalmazhat6 a lakasban.

A di61evel gyujtesi ideje a julius-au
gusztusi id6szak.

Di6tinktura keszitese: kb. 20 db, negy
fele vagott zold di6val megtoltlink egy
uveget, leontjuk egy liter gabonapalinka
val, ugy hogy az alkohol2-3 ujjnyira ellep
je a di6t. Az uveget j611ezarjuk es 3 hetig
napos helyen erleljuk az oldatot. Leszur
juk es a tinkturat l<is, sotet falu uvegekbe
toltjuk. Szukseg eseten 1 kaveskanallal fo
gyasztunk bel6le. A di6tinktura bels61eg
alkalmazva daganatellenes hatasu.

• 18 eletevet betoltotte,
· blintetlen eloeletli,
• nemi 5zabadidovel rendelkezo,
• ha szeretnel egy kozosseg tagja lenni,
amiert semmifele juttatas nem jar, varunk szeretettel!

el6nyos hugyuti fert6zes es aranyeres pa
naszok kialakulasakor.

Ha az elkeszitett, suru f6zetb61 2 dl-t
kiveszunk, dunsztkotesben a b6r boro
gatasahoz hasznalhatjuk pI. daganatos
b6rbetegsegek, eges, keles, fagyas, ko
t6szoveti gyengeseg, zuz6dasok, fzuleti
fajdalmak, aranyer gy6gyftasara, utesek
okozta veralMutasok eloszlatasara. A pat
tanas, psoriasis, ovsomor eseten a boro
gatashoz csak teat hasznalunk.

Zsfros, korpas haj kezelesehez, hajhul
las kialakulasakor el6nyos hatasu a di6
level teaval torten6 hajobHtes. Dunszt
kotesben hagyjuk az oldatot a fejb6ron
nehany percig.

Hajapol6 f6zet keszftese: 4-5 dl forr6
vfzhez 1 pupozott ev6kanal szarftott di6
levelet adunk, allni hagyjuk az oldatot 10
15 percig, majd leszurjuk. Hajmosas utan
a meg eppen nedves hajat tetszes szerinti
ideig aztatjuk a f6zetben. A kezeles ha
tasara a haj sotetebb t6nusu es er6sebb
fenyu lesz. A f6zetet hetente 1-2 alkalom
mal alkalmazzuk. Mersekli a hajhullast,
kedvez6 hatasu korpas, zsfros fejb6r ese
ten is.

Hajszinezeshez ajanlott a kovetke
z6 specialis f6zet; hatasa kedvez6, mivel
nem tartalmaz veszelyes vegyszereket:

1 csesze forr6 vfzhez 2 ek. di61evelet
teszunk es 1 na- ,-----------------------
pig allni hagyjuk
az oldatot. Egy
masik csesze forr6
vizhez 1 ek. orosz
tea levelet adunk
es 1 napig allni
hagyjuk. Masnap
az oldatokat fel
forraljuk,leszurjuk
es osszeontjuk,
majd egy uvegbe
ontjuk. Ha kihult a
folyadek, a hut6
be tesszuk.

Hajmosas utan
toroljuk meg ha
junkat. A festes
hez egy hegyes
szaju uvegbe tesz
szuk az altalunk
keszftett szfnez6
folyadekot es a
haj tovet ugyan
ugy festjuk, mint
hajfestekkel.

A beaztatott
hajat egy regeb
bi torolkoz6be
tekerjuk, majd
kes6bb leoblitjuk
es megszarftjuk a
hajunkat. A hajob
Ifteshez di61evel
teat hasznalunk.

Kedves Olvas6k! EI6z6 cikkem a di6
levE+keszitmenyek szervezetre gyakorolt
hatasait tartalmazta. Kiegeszitesul leirom
ezek elkeszitesi m6dozatat, gyakorlati fel
hasznalasuk megkonnyftesekeppen.

A di61evelb61 keszult tea alkalmazhat6
majbetegseg eseten, emesztes es etvagy
javitasara. Erre a celra '1 h6napban 1 hetig
naponta 1 csesze tea javasolt, majd 1 h6
nap szunet utan a kura ujrakezdhet6. Has
menes kezelesere hfgabb oldatot haszna
lunk a dieta alkalmazasa mellett, ekkor 10
gramm szaritott di61evelet teszunk 1 liter
forr6 vfzhez, ebb61 keszftunk teat. Az 01
datot legalabb 5-6 perc alias utan szurjuk
Ie!

Fogfnygyulladas, szajuregi aphta, szaj
, torok-es garatfert6zes kialakulasakor 2
dl di61evel teat uvegbe teszunk, hut6ben
tarolunk. Naponta tobb alkalommal hasz
naljuk oblogetesre.

Labizzadas, labgomba eseten 1 kg
szarftott di61evelet fel 6raig f6zunk 1 liter
vfzben.3 dl suru f6zetet veszunk az egesz
mennyisegb61 es aztatasra, napi tobbszo
ri lemosasra hasznaljuk a tUnetek fennal
lasaig.

A di61evel kremet hasznaljuk kulonbo
z6 b6rbetegsegek gy6gyftasara, pI. fekely,
herpesz, ekcema, b6rgombasodas, sze
moles eseten. 25 dkg olvasztott serteszsfr
ba 10 nagy di61evelet es 10 koromviragfe
jet teszunk, majd 3 napig osszeerleljuk az
elegyet. G6z fOlott melegftjuk 10 percig,
majd gezen at leszurjuk a kremet. Zarhat6
uvegbe tesszuk es hut6ben taroljuk, fgy a
krem 6 h6napon keresztul felhasznalhat6.

A di61evel olajat ugy keszftjuk, hogy
10 dkg friss di61evelet 2 dl napraforg6
vagy repceolajban aztatunk 20 napon at.
Leszurjuk a kapott oldatot, szaraz, huvos
helyen, lezart uvegben taroljuk. Felhasz
nalasa a di61evel kremhez hasonl6. A di6
level olaj b6rbetegsegeken kivul rheumas
panaszoknal is alkalmazhat6.

A di6hej tea kedvez6 hatasu id6skori
b6rviszketes, cukorbetegseg eseten es
hatekony csonter6sft6 szer. 7 darab di6
hejat 30 percen at f6zunk vizben. Ha ki
hul, a kapott oldattal lemossuk naponta
2-3 alkalommal az erintett b6rfeluletet.
Cukorbetegsegben naponta 3-4 csesze
tea fogyasztasa javasolt 6 hetig. A di6hej
teaja kellemes fzu.

Di61evel fOrd6 keszitesehez ajanlas: 1
liter vfzhez adunk 1 ev6kanal szarftott es
tort di6levelet. bsszesen 5 liter oldatot
f6zunk addig, mig 1 liter viz a f6zes soran
elparolog. A kapott suru f6zetet ontjuk
a fOrd6vizhez. A di61evel fOrd6 alkalmas
rosszindulatu b6rdaganatok kezelesere,
er6sft, kedvez6 hatasu feherfolyas, csont
ritkulas, idegesseg, kimerultseg, almat
lansag eseten. A furd6 b6rfert6tlenft6,
anyagcsere fokoz6 hatasu, alkalmazasa
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A nepparti kepviselocsoportban helyet foglal6 kepviselo sze
rint fontos, hogy az EU Elelmiszersegely Programja (FEAD) altai
biztositott forrasokat a tagallamok az elelmiszerfeleslegek eljut
tatasara is fordithassak, hiszen szamos - foleg hatranyos helyzetu
- regi6ban az elelmiszerek raszorul6k szamara t6rteno celba jut
tatasa es a megfelelo logisztika kiepitese es muk6dtetese jelenti
a legnagyobb kihfvast. A H61venyi Gy6rgy keresztenydemokra
ta eur6pai parlamenti kepviselovel k6z6sen beadott m6dosft6
indftvanyanak k6sz6nhetoen a parlamenti hatarozat surgeti a
FEAD forrasainak felhasznalasat az elelmiszer-adomanyozasok
6sszegyujtese, szallftasa, tarolasa es az elosztas kbltsegeinek fi
nanszirozasa tekinteteben is.

Az elelmiszer-pazarlas visszaszorltasa etikai es gazdasagi
szempontb61 is fontos

Erdos Norbert sajt6kozlemenye

Az Eur6pai Parlament strasbourgi plenaris ulese ma delben
elfogadta az elelmiszer-pazarlas elleni hatarozatat, amely 2030
ra az uni6s elelmiszer-hulladekok 50%-kal val6 cs6kkentesere
hivja fel a tagallamokat. Erdos Norbert fideszes EP-kepviselo
szerint az elelmiszer-pazarlas a mezogazdasagi termelestol a
haztartasokig valamennyi szereplot erinto, 6sszetett problema,
amely karos hatassal van a k6rnyezetre is.

Becslesek szerint az Eur6pai Uni6ban evente 88 milli6 ton
na elelmiszert dobunk ki, amely egy fore vetftve atlagosan 173
kg-ot tesz ki. Az elelmiszer-hulladekok keletkezesehez leginkabb
a haztartasok (53 %) es a feldolgoz6 agazat (19 %) jarul hozza,
mik6zben a fogyaszt6k sokszor nem is tudjak, hogy mindez erte
kes eroforrasok - vfz es energia - pazarlasaval jar. Ennek az 6riasi
mennyisegu elelemnek az eloallitasa, majd kesobb hulladekkent
val6 artalmatlanftasa 170 milli6 tonna szen-dioxid kibocsatasat
eredmenyezi.

Erdos Norbert szerint d6bbenetes szamadatok ezek, kUlono
sen, ha arra gondolunk, hany milli6 ember alultaplalt vagy egye
nesen ehezik napjainkban. "Az Eur6pai Uni6nak, a vi lag egyik
leggazdagabb es leginkabb prosperal6 koz6ssegenek erk6lcsi
es politikai felelossege az evente kidobott elelmiszerek hatalmas
mennyisegenek cs6kkentese" - jelentette ki az EP Mezogazdasa
gi es Videkfejlesztesi Bizottsaganak a tagja.

A fideszes politikus szerint az elelmiszerhulladekok keletke
zesehez nagymertekben hozzajarul a cfmkezesre, a felelosseg
re es az ad6zasra vonatkoz6 uni6s es tagallami rendelkezesek
ellentmondasossaga, valamint a fogyaszt6k oktatasanak es a
bevalt gyakorlatok megosztasanak hianya. Az Eurobarometer
felmerese szerint peldaul a "minoseg-megorzesi ido" es a "fo
gyaszthat6sagi ido" jelentese k6ruli bizonytalansag is az elelmi
szerek hulladekka valasat eredmenyezi.

Erdos Norbert kiemelte: "A ma elfogadott hatarozat egyik
celja az elelmiszeradomanyozassal foglalkoz6 civil es egyhazi
szervezetek munkajanak megkonnyftese. Ugyanis az adoma
nyozasra vonatkoz6 specialis felelossegi es ad6zasi szabalyok,
a j6 tagallami gyakorlatok megosztasa sokat lendfthetne a meg
fogyasztasra alkalmas, biztonsagos elelmiszerek felhasznalasa
ban".

Varfi Andras

A magyar novenyvedelem
mar sok problemat megoldott.
Tegyunk erte, hogy a parlagfU
rol is, mint tortenelmi tenyrol
beszeIjunk.

Fot6: pme.hulfotokl
Gyomaendrod, 2017. 06. 20.

meg.
Integralt novenyvedelemrol

beszelunk, mikor minden be
avatkozast alkalmazunk, mely
az illeto karokozo egyedszamat
a karteteli veszeIyhelyzet ala
csokkenti. Tehat a mechanikai,
biologiai, agrotechnikai, kemiai
es a tobbi.

eves gyom. A feszkes viragzatu
ak csaladjaba tartozik, rokona
peldaul a napraforgo.

Sarga szinu viragai 4 -5 mm
-es porzos feszkek. Igenytelen
nagy novekedesi erelyu a meleg
eghajlatot kedvelo noveny. Csi
razasi talajho igenye 10-20'C,
a kulturnovenyekke! szinte
egyidoben. A gyomfelveteleze
sek soran 1950-ben a 21. helyen
alit, 2009.ben a dobogo elso he
Iyere kerult es val6szinu ezt a
helyet a soron kovetkezo 2018
as felvetelezeskor is megtartja.

Magyarorszagon a 6,2 millio
mezogazdasagilag muve!t teri.i
letbol 5 millio hektar fertozott.
Egy rendkivi.il karos gyomno
veny, me!y a kulturnovenyt el
nyomja, ezaltal jelentos termes
kiesest okoz es egeszsegkarosito
hatasat sok-sok ezer ember ta
pasztalja. Kieses a munkabol,
rossz kozerzet es szinte az egesz
viragzasi ido alatt a tunetek
tusszoges. orrfolyas meg sok, a
kozerzetet ronto tunet.

A pollen 80%-a a kulterulet
1'01 erkezik es bar a buntetesi te
telek magasak, 15 ezer forintt61
5 millio forintig terjednek, mint
ahogy az Asz jelentese mutatja
megsem ceIra vezetoek. Talan a
sok baba kozott elvesz a gyerek.
Sok a latszatintezkedes, tanulok
akcioban gy(\jtik, a Polgaror
Szovetsegtol a Nyugdijas Klu
bokig sok mas szervezet karolt
ve harcol ellene. Megoldas kell,
mert embertarsaink alapveto
joga a jog az egeszseges kornye
zethez.

A vedekezes elso es legfon
tosabb he!yszine a szant6f61d
kell, hogy legyen. A noveny
vedelem akkor hatekony, ha an
nak integralt formajat valositjuk

Nehany hete egy furcsa hir
jarta be az orszagot, az Asz
(Allami Szamvevoszek) ellenor
zesenek eredmenye, miszerint:
"Nem m(ikodott eredmenye
sen a parlagfli elleni vedekezes
rendszere 2013 es 2015 kozott 
allapitotta meg az Allami Szam
vevoszek (ASZ) ellenorzese.
ame!ynek eredmenyeit hetfOn
Budapesten, sajtotajekoztaton
hoztak nyilvanossagra:'

"Horvath Balint, az Asz
kommunikacios vezetoje arrol
beszelt: Magyarorszagon a par
lagfU pollenjere mintegy ket
millio ember allergias, ebbol
kovetkezil<, hogy az ellene folyo
vedekezes kozi.igy. Ugyanak
kor az ASZ vizsgalata szerint a
parlagfli koncentracioja egyik
targyalt evben sem csokkent a
kobmeterenkenti 30 pollenszem
ala, pedig a hatosagok ezt a ceIt
tuztek ki maguk ele, tovabba az
allergenek okozta egeszsegugyi
kockazat sem csokkenf' (MTI)

Eszembe jutott, hogy ne
hany ewe! eze!ott, mint a Bekes
Megyei Onkormanyzat kepvi
seloje megkertem Dr. Kovacs
Jozsefet, aki akkor a Pandy Kal
man k6rhaz fOigazgat6ja volt,
hogy tartsunk egy kozos sajto
tajekoztatot, 0 az egeszsegugyi
szempontokat kieme!ve, en pe
dig novenyvedelrni szempont
bol nyilatkoztam.

Temank tehat a parlagfli
(Ambr6zia artemisiifolia) volt.
Mie!ott egy novenyrol besze
li.ink meg kell hatarozni az
emberhez valo viszonyat, hogy
kultllr- vagy gyomnoveny. Az
altalanos iskola elsosei, de lehet
mar tobb 6vodas is tudja, hogy
a parlagfU egy veszelyes gyom
noveny. Mi a gyom? - tehetji.ik
fel a kerdest. "A gyom olyan
noveny, amely ismeri a tt'JIeles
minden trukkjet, de nem kepes
egyenes sorokban noni:' Ez a
meghatarozas nagyon is jellem
zo a parlagf(ire. Az 1. vilagha
boru idejen Eszak Amerikabol
Svajcon keresztul Europa tobbi
orszagaba is eljuto novenyrol
fObb jellemzoit ilIik tudni, ha
celul tuzzuk ki, hogy egyedsza
mat a karteteli veszeIyhelyzet
ala csold<entji.ik.

A parlagf(i ketsziku, 20-140
cm magas, terebelyes, agas egy-

A parlagfiirol
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Minden) ami belefer...
Az Endrodiek Barati Kore a 15. Bogracs napjan

Szilagyine Nemeth Eszte1'
T:06705361549

Az Endr6diek Baniti Kore 41 f6s csapata kozvetleniil a beja
ratnell kapott helyet. Negy hosszu asztal volt a mienk, szep ab
rosszal, viraggal, kori.i!otte sorpadokkal. A sator belseje fel volt
diszitve sz6ttesekkel, kivulre pedig kartonokra felragasztottuk a
ba1'ati kor 1'egebbi rendezvenyein kesziilt fenykepeinket. Meg az
aznap f6zott bogracs-eteliink 1'eceptjet is kiakasztottuk.

Gubuczne Ezsike volt a szakacs, a ferje pedig a kukta. Mit
lehetett f6zni? "Ami a bogracsba belefCr" -igy mondta a zsu1'i,
vagyis mindent. F6ztek kecskeporkoltet, sziirke marha porkoltet,
volt, aki 'halat f6zott. A barati ko1' paprikas krumplit fOzott, de
nem akarmilyet! Volt benne kockara vagott fiistolt tarja, fUstolt
kolbasz, fUstolt virsli, es nem nokedJit tettiink bele, hanem fodros
nagykockat. De az olyan finom volt, hogy csak olyan lehetett. Teli
f6ztuk az otvenlite1'es nagy bogracsunkat. de az utols6 cseppig
elfogyott! Masodik helyezest ertunk el vele, nyertunk is egy bog
racsot. Erzsike azt mondta, hogy j6, hogy nyertiink, de az megis
tobbet er, hogy minden elfogyott. Meg az, hogy egylitt voltunk;
az ert a legtobbet. Vol~~k helyiek, de nehanyan Pestr61 is haza
latogattak. Eszte1', aid Oregsz616ben szUletett, azt mondta: - En
mindig itt vagyok, me1't en nagyon endr6di vagyok...

J61 erezte magat mindenki. Lehetett vasa1'olni udvari kemen
ceben suit tesztat, volt bufe, kirakodovasar, orias legvar, lovaglas
ponilovon. Szep es e1'tekes musoraval szerepelt a Baratsag Klub
is. Az emberek vidaman es igazan nagyon kulturalt modon szo
rakoztak.

Talalkozunklegkozelebb: 2017. augusztus 19. (szombat). hal
f6z6 ve1'seny, Endr6di Nepliget

I. Arat6napok Hunyan

EIs6 alkalommal kerUlt Hunyan ket napos rendezveny meg
szervezesre, mely az I. Arat6napok elnevezest kapta. A rendez
venyt nagy erdekl6des kovette, mely igen szepszamu latogat6t
vonzott a telepUlesre. Az esemeny f6vednokei Dr. Latorcai Janos
az orszaggyCiles alelnoke, valamint Dank6 Bela orszaggyCJlesi
kepvisel6 voltak, akik Hegedus Roland polgarmesterrel nyi
tottak meg a rendezvenyt, mely a kozseg adottsagait tekintve
az aratast es a learatott termenyek fontossagat is hivatott volt
tukrozni. Mint minden evben az iden is atadasra kerUlt a" Hu
nya kozsegert" kitUntet6 dm, melyet Hunya Tiborne, Jolika neni
vehetett at, valamint pogacsa es sUtemenysUt6 verseny is zajlott.
A gyomaendr6di jarasban iden megkezdett kozfoglalkoztatott
kiallftasnak masodik alkalommal Hunya adott helyet, melynek
Gyomaendr6d, Devavanya, Ecsegfalva es Hunya is reszese volt.
A hagyomanyokhoz huen az idei evben is volt babgulyas f6zes,
melyben a Szarvasi 6templomi Szeretetszolgalat mukodott koz
reo A rengeteg helyi es a kornyez6 telepUIesekr61 erkez6 tamo
gat6 segftsegevel egy szinvonalas program val6sulhatott meg a
telepUlesen. A fellep6k kozott szerepelt: a Szarvasi Rezesbanda,
a Kondorosi R6zsa Pavakor, Leblanc Gy6z6 es T6th Eva, a Hunyai
Nyugdfjas Klub, a For Ever egyuttes, a hunyai 6vodasok, R6zsas
Vikt6ria, Dank6 Szilvia, a Relaci6 Egyuttes, a Szfnfolt Mazsorett
Csoport Vastag Csaba, 3+2 Egyuttes, Apostol EgyUttes, a Kamuti
Betyarok.

,
PAPIR

5500 Gyomaendr6d,
Kossuth U. 31

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

Telefon: +36 (30) 2780-405



Seidl Ambrus

Sajtos fasirt

Szokasos m6don osszeallftjuk a fasfrt "tesztajat" (daralt hus) zsemle, tojas,
voroshagyma, fokhagyma, pirospaprika, s6, bors, majoranna). Izes sajtb61 da
rabkakat vagunk (nagyobb kockacukor mereWt) es a kiformazott fasirt kozepebe
nyomjuk ugy, hogy a fasfrt "tesztaja" teljesen eltakarja. Zsemlemorzsaba forgat
juk es bo, forr6 olajban kisutjuk. Peldaul fozelekhez j6 feltetnek.
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FENVO FOR' SZARU
deszkak, aSB lapok, lecek, kerfteslecek, pall6k,

szeg6lecek, gerendak, lamberia

TOZIFA
bukk, tolgy, akac, akacfaoszlop

KAPUFA 81. Gyomaendr6d, II. ker. 467.
06/70 513-95-14

A kondorosi uton, a vasarter utan

METAL STOP
KEREKPARUZLET ES

EPULETGEPESZET
Kerekparfolgalmaz6 markabolt es szerviz

- Tornad6 elektromos kerekparok,
- gazkesztilekek, kazanok, radiatorok,
- csavek, szerelvenyek.

- hlitoszekrenyek, fagyaszt6h\dak, mos6gepek,
Led TV-k, porsziv6k

- haztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 elektronika,
szegek, csavarok, zarak, lakatok,
fUrdokadak, mosd6k, csaptelepek, mosogat6k
ZARTSZELVENYEK, TERHALOK, ESOCSA
TORNAK es FOSTCSUvEK kedvezo aron!

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

Hitellehetoseg! Minden kerekparhoz ertekes ajandefwt adunk!

Hdzhozjon a fodrdsz!

Szeretettel varom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes koru n6i-, ferfi es

gyermek-fodraszatomban.

'geny szerint hdzhaz is megyek! Hetvegeken is!

Minden feliileten
otthon vagyunk!
VaJlaljuk lakasanak teljes koru
felujitasat, elkepzelesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a leheto
legjobb minoseg elerese a legmegfizethetobb aron!

Ldtk6czkine Erdos Magda/no

GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

A felmeresiink, ami az il'asos arajanlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

D.J:XN'DEN' .AD'IX F

- esktivOfot6zas l-- ( ']
- rendezvenyfot6zas
-- portre fot6k .-----..
- baba-mama fot6zas C
- tabl6 keszltes l./
-- fot6elohivas l . I
- nagymeretii plakatok keszltese \ \\ \\ \'L(J_s:z..tOlDLLLLL
- prom6ci6s es sajat kepes ajandekta gyak- ~-

-- vaszonfot6k
-- reprodukci6s felvetelek keszitese.

elm:
5500 Gyomaendrod, Bajcsy-Zsilinszky ltt 45.

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

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

-- festes, mazol<is, tapetazas
- homlokzatszigeteles, hoszigetelo rendszerek

gipszkarton falak, almennyezetek. elotetfalak, boltivek
- rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok

laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
- fUrdok, konyhak burkolasa, komuves munkak

tetoterek beepitese, szigeteIese
nyilaszar6k. ajt6k, ablakok csereje

- bontas, sitt elszallitas
- vizes falak szigetelese
-- hazak kUls6 homlokzatanak szigetelese, szinezese

hidegburkolas (csempe, jar6lap, marvany, granit lerakasa,
- ill. tegla lerakasa)
-- melegburkolas (PVC, lin6leum, szalagparketta. laminalt

parketta,
- padl6szonyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)

allvanyozas, allvanyok berbeadasa (gurul6s, homlo!<zati)

LATKOCZKI LAsZLO. Telefon: 06/70/381-4227
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Kozepmezonyben zartak a labdarugok

A megyei II. osztalyu labdarug6 bajnoksag junius 10-en az utol
56 fordul6val befejez6dott. A Gyomaendr6di FC csapata egesz evben
hullamz6 teljesitmenyt mutatott, voltak nagyaranyu gy6zelmek, de
voltak nem vart veresegek is, mindezek kovetkezteben a 10. helyen
zarta az evet a garda. A megyei II. osztalyu gollov6 listan a csapat ja
tekosa, Furka lsolt az el6kel6 harmadik helyet szerezte meg 26 lott
g611al. Sajnos azonban a fegyelmezetlensegek kovetkezteben a szines
lapok miatt a bUntet6 lapok rangsoraba is adott jatekost a csapat az
elmez6nybe.

Most jon a rovid nyari pihen6 es utana indul a felkeszUles a kovet
kezo evi megmerettetesre.

A lejatszott merk6zesek eredmenyei:
2017.05.20. Gyomaendr6di FC - Lokoshaza KSK 1: 3

G.: Seb6k M.
A tavasszal expressz sebessegre kapcsolt Lokoshaza (tizenegy

merk6zes, egy dontetlen, tiz gyozeleml volt a vendeg. Az els6 felid6
ben j61 tartotta magat a hazai csapat, a vezetest is megszerezte, amit
csak egy ongollal tudott egalizalni a Lokos. A felid6ben a vendegek
rendeztek soraikat, mert a masodik felido elejen tiz perc alatt ket golt
is szereztek, amire a hazaiaknak marnem volt valaszuk. A vendegek
eredmenyes masodik felidei jatekanak koszonhet6en ezt a merk6zest
is megnyertek, folytatva nagyszeru tavaszi menetelesUket.

2017.05.27. Bekesi FC - Gyomaendrodi FC 5: 0
G.: ---

A listavezeto otthonaba latogatott a Gyomaendr6d, egy fiatal tar
talekos csapattal. A hazaiak nem biztak semmit a veletlenre az els6
perct61 tamad6lag leptek fel. AszUnetig sikerUlt is ket g61t szerezniuk,

a masodik felid6ben sem alltak Ie es ujabb harom golt szerezve nagy
aranyu gy6zelmet arattak. A Bekes gy6zelme egy percig sem forgott
veszelyben, ezzel a gy6zelemmel a hazaiak a szep szamu kozonseguk
el6tt a hatralev6 merk6zesekt61 fUggetlenul bajnoki els6seget Unne
pelhettek, a vendegeknek csak statiszta szerep jutott.

2017.06.03. Gyomaendr6di FC - Dobozi SE 3: 2
G.: SeMk M., Furka ls., Kovacs T.

A hullamz6 tavaszi teljesitmenyt nyujt6 vendegek tamad6lag lep
tek fel, tbbbet birtokoltak a labdat de ezek a tamadasok er6tlenek vol
tak, hatul viszont nagyon szellosen vedekeztek. A hazaiakj61 vedekez
tek a kontraik pedig eletveszelyesek voltak, a gyors tamad6k ketszer
is mattoltak az ellenfel csapatat, a 16. es 42. percben is g61t ertek el. A
masodik felid6 kozepere valt igazan veszelyesse a vendegek tamad6
jateka, ami g61t is eredmenyezett, de a hazaiak ot percen belUl erre is
tudtak valaszolni, amire ujabb vendeg g61 volt a valasz. Ezt kovet6en
mar nem szUletett ujabb g61 egyik reszr61 sem, igy nagyot kuzdve a
hazaiak gy6zelemmel bucsuztak utols6 hazai merk6zesUkon kozon
segUkt61.

2017.06. 10. Battonyai TK - Gyomaendr6di FC 0: 5
G.: Csap6 P., Gabor V., Seb6k M., Kovacs T., Putnoki T.

Az els6 felid6 feleig felvaltva forogtak veszelyben a kapuk, a Koros
parti legenyseg viszont az utols6 negyed6rat nagyon megnyomta es
harom g61t szerzett a szunetig. A masodik felid6 vegen ujabb ket ven
degg61 szUletett, ami fOlenyes gy6zelmet eredmenyezett a talan mar
a nyari szabadsagukat hamarabb kivev6 hazaiak ellen. Az igazab61 tet
nelkuli utols6 fordul6ban a vendegek j6 jatekkal magabiztos es fole
nyes gy6zelmet arattak.

Fulop loltan

AKIK AZ OROKKEVALOSAGBA KOLTOZTEK rokonai, ismer6sei. Aldas es beke lengjen
nyugvo porai felett!

.. 'Item .,«i.tHa4 d 04. ~~eH- ~:

';fidta~~,~, ~.

t/~ttt~~~~.

~~~~a~."

(fJ~ thedaj

Hiradasunkban csak azokr6/ emJekeziink
meg, akiknek kozil!sehez a hozz6tal'toz6k hozza

jarultak!

HEGEDUS MATl?NE OLAH M6NIKA
volt hunyai lakos 2017. junius 3-an, 86 eves
koraban tavozott szerettei koreb61. Gya
szoljak a csaladtagok, rokonok es ismer6
sok. Isten 6rkodjon pihenese feleW

SZILAGYI ANDRAs hunyai lakos, egy
kori sekrestyes 2017. jLmius 13-an, eJetenek
86. eveben tavozott szerettei koreb61. Gya
szoljak a csaladtagok, rokonok, ismer6sok
es az egyhazkozseg. Isten adjon neki orok
nyugodalmat!

K6RA ISTVAN gyomaendr6di lakos
2017. junius 5-en, 70 eves koniban megtert
Teremt6jehez. Gyaszoljak a csaladtagjai,
rokonai, ismer6sei. Fogadja be lelket az
orok boldogsag!

VASZI<6 IREN gyomaendr6di lalcos
2017. majus 31-en, 95 eves korciban egyha
zunk szentsegeivel meger6sitve a mennyei
hazaba koltozott. Gyaszoljak csaladtagjai,

Sirhelymegvaltasi lehetOseg Endrod
katolikus temetoiben!

A Szarvasvegi temet6 regi gyermek
parceJlajanak szabad reszein es a Koz
ponti temeto koztemet6 melletti parcel
lajaban is uj sirhely-sorokat letesitettunk.
A Szarvasvegi temet6 el6nye, hogy belvi
zes id6szakban is lehet koporsos temetest
vegezni magas fekvese miatt, a Kozponti
nak pedig az, hogy a sirhelyek a temet6
elejen tal<\lhatoak. A sirhelyvaltasrol
erdek16dni az Endr6di Plebanian lehet
munkanapokon delel6tt 9-t61 12 oraig,
vagy telefonon a 66/283-940-es szamon,
illetve az endrodi.plebania@gmail.com
e-mail cimen.

Bekesseg halo poraikon,
fogadja be oket az -Or
az O. orsz<igaba.
Az Orok Vilagossag
ragyogjon felettuk!
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bfReK, esemengeK A
KfS BALfl)C AlcALAnos rSKoLABOL

2017. julius

"Ugy tetszik, hogy j6 helyen vagyunk itt .. :'

AGyomaendrodi Kis Balint Altalanos Iskola junius 12-13.
kozott tartotta nevad6janak tiszteletere rendezett programso
rozatat. Rendhagy6 6rakkal kezd6dott az els6 nap delel6ttje, tiz
meghfvott vendeg tartott kulonleges el6adast az erdekl6d6 dia
koknak. Ezt kovette az emlekunnepseg, ahol az irodalmi szinpad
es az enekkar szep musort adott e16, majd Toldi Balazs, Gyoma
endr6d polgchmestere koszontotte a vendegeket, Agostonne
Farkas Maria igazgat6no pedig unnepi beszedet mondott.

Az em!E§kmusor es koszoruzas utan sor kerult az iskola es a
Gyermekekert Alapftvany altai letrehozott dfjak, elismeresek
atadasara, a gyerekek es pedag6gusok jutalmazasara. Az idei
tanevben Kis Balint - dljban reszesUlt: Vaszk6 Lajosne igaz
gat6helyettes, es Varju Gergo 8. a osztalyos tanul6! Az iskola
"Kival6 Diakja" cfmet Nemeth Regina 8. b osztalyos tanul6
kapta. Dr. Latorcai Janos, az Orszaggyules alelnoke is jutalma
zott ket tanul6t kiemelked6 tanulmanyi eredmenyuk alapjan:
Nagy Noemi 8. a es Deli Boglarka 8. b osztalyos tanul6k voltak
erdemesek erre az elismeresre. A Gyomaendr6di Jarasi Hivatal
vezet6je, Dr. Pacsika Gyorgy kimagasl6 tanulmanyi munkaja
ert: Deli Boglarkanak nyujtott at oklevelet es konyvutalvanyt.
Halasz Istvan-dijban: Werle Zorka 8. b osztalyos tanul6 resze
suit kival6 sportteljesitmenye alapjan. Az iskola nevel6testulete
es a Gyermekekert Alapftvany j6voltab61 Aranykamera-dijat
erdemelt ki: Toth Zoltan 8. b osztalyos tanul6. Az Ev tanara dfjat:
Fekecs Eva kapta. Az ev kozossege Hunya Jolan tanarn6 veze
tesevel a 7. c osztaly lett. Az ev szUlojenek Rideg Zoltant va
lasztottak, az ev diakja cimet pedig Szucs Evelin 8. c osztalyos
vegzos tanul6 kapta. A"Csodalatos Gyomaendrod" fot6kial
Htas es a Gyoma 300 eves roll-up kiallitas megnyit6jat a H6s6k
uti tornateremben, vagyis a 150 eves Uri kaszin6ban tartottak,
amelyet Dr. Kovacs Bela igazgat6 nyitott meg. Afot6palyazat
eredmenyei:

5-6. evfolyam:

I. Medve Gerg6 5. o.

7-8. evfolyam
I. Deli Boglarka
II. T6th Zoltan
III. Deli Boglarka

9-10. evfolyam

I. Katona Petra
II. Pelyva Alexandra
III. Bella Beatrix

11-13. evfolyam

I. Valuska Tamas
II. Hunya Reka
III. Farkas Adrienn

Az all6fogadason lehet6seg nyflt kotetlen, barati beszelge
tesre kulonosen a reg nem latott kollegakkal. A delutan ,,300
perc csaladi korben" telt, a szul6k bevonasaval. Este pedig
"Alma a fajat61" gyerek, szul6 el6ad6est megrendezesere kerult
sor, immaron negyedik alkalommal a Kallai Ferenc Muvel6desi
Kozpontban.

A masodik nap delel6tt Kis Balint - pr6ba varta a kisebb - es
nagyobb diakokat egyarant. Gyomaendr6d terei, utcai gyermek
zsivajt61 volt hangos. Az ugyessegi es elmeleti feladatok megol
dasa utan mindenkire udft6en hatott a fak hus arnyai alatt a pi
henes, igy hallgattak a tanul6k a Diakkozgyules eves programjat
ismertet6 diakvezet6ket.

A Kis Balint-pr6ba eredmenyei:
1-2. osztaly
helyezett 2. b osztaly

helyezett 2.a osztaly
helyezett 1.a osztaly
helyezett 1.b osztaly
3-4.osztaly
helyezett 4. a osztaly
helyezett 3.a osztaly
helyezett 4.b osztaly
helyezett 4.c osztaly
helyezett 3.b osztaly

5-6. osztaly
helyezett 5. b osztaly
helyezett 5. a osztaly
helyezett 6. b osztaly
helyezett 6. a osztaly
helyezett 6. c osztaly
helyezett 5. C osztaly

7-8.osztaly
helyezett 7. C osztaly
helyezett 8. C osztaly
helyezett 8. a osztaly
helyezett 8. b osztaly
helyezett 7. b osztaly
helyezett 7. a osztaly

Az igazgat6helyettes asszony a papfrgyujtes eredmenyet hir
dette ki. Nagyon szorgoskodtak diakjaink. A legt6bbet a k6vet
kez6 osztalyok gyujtottek: 1.a, 2.a, 3.a, 4.c, 4. b, 6.b.6.a es 7. C osz
taly. Gratulalunk az osztalykozossegeknek! Koszonjuk a szul6k es
az osztalyf6n6k6k munkajat is!

A Csaladi delutan igazan valtozatos, szfnes, jatekos progra
mot kfnalt. A "kisbalintos" diakok onfeledten jatszottak szuleik
kel, tanaraikkal. A Meg a sztar galan ugyeskedtek az osztalyok,
bemutattak tancos - zenes jelenetuket, amely j6kedvre hangolt
mindenkit. Miutan kellemesen elfaradtak a gyerekek az ugral6
varban, es egyeb feladatokat is kipr6baltak, erdekl6dessel nez
tek Heincz Gabor "Biga" koncertjet. Ezzel zarta kapuit a Kis
Balint Napok rendezvenysorozat, hogy jov6re ujra kinyithassa!
Koszonet: Agostonne Farkas Maria igazgat6nonek, a tantes
tuletnek, a szUloknek, a Gyermekekert Alapitvanynak, hogy
ez a ket nap tanulas nelkUli, felhotlen, sz6rakozast nyujt6,
jatekos gyereknap volt.

Kepek a 20. oldalon!

Pedagogusnapi jutalmazas a megyeszekhelyen

Domokos Anik6 es Hunya Jolan tanarnok 2017. Junius 2
-an, Bekescsaban, a Kormanyhivatal disztermeben pedag6gus
napi unnepsegen vettek reszt, ahol kimagasl6 eredmenyeik es
tanitvanyaik sikeres felkeszftese miatt reszesUitek elismeresben.
Vinkovics Agnes 6. a es Nandori Vikt6ria 7. c osztalyos tanul6kat
keszftettek a Szep Magyar Beszed verseny megyei fordul6jara,
ahol mindket tanitvany dobog6s helyezest ert el!

2017 jateka - a Varostorteneti vetelkedo

300 eve telepult ujra Gyoma, Gyomaendr6d varos pedig 35
eves! Ebb61 az alkalomb61 a Hatar Gy6z6 Varosi Konyvtar varos
torteneti vetelked6re hivta a telepules altalanos iskolas tanul6
it. A benevezett csapatok dont6 versenyere majus 18-an kerult
sor. A Kis Balint Altalanos Iskola diakjai nagyszeruen felkeszUltek,
remekul helyt alltak! 4.- es 6. evfolyam: elso helyezes, felke
szit6: Kovacsne Nagy Katalin, 5. - es 8. evfolyam: masodik es
elso helyezes, felkeszit6: Forgacsne Gyetvai Krisztina. Vegul a
7. evfolyam szinten: elso helyezes, felkeszft6: Hunya Jolan. Iga
zan nagyszeruek a"Kis Balintos" gyerekek, 6rom egyutt dolgozni
veluk!
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@ A Szent Gellert Katolikus Altalanos Isko a es Gimnazium hirei

A OOK meg mindig lendUietbe

Az utols6 napok

Gimm,ziumi egyseg

Az ev vege k6zeledtevel kerult SOl' a Diak6nkormanyzatunk
varva vart esemenyeire. Egyik ilyen alkalom a "Gyerunk a mLI
zeumba!" dmO program. A muzeumok vilagnapja alkalmab61
indftottuk utjara a tavalyi ev folyaman ezt a rendezvenyt ha
gyomanyteremtes celjab61. Iden az Endrodi Tajhazban gyule
keLtOnk diakok es tanarok egyarant, hogy egy kellemes estet
t61tsunk et tabortliz es kemenceben suit lekvaros kifii mellett.
Ezuton szeretnenk k6szonetet mondani Dr. Szonda Istvannak
es felesegenek a program tamogatasaert.

Junius 2-an penteken rendeztLik meg II. Iskolabalunkat.
Mindannyian nagyon vartuk mar, hiszen a tava'lyi evben na..
gyon j6 visszhangja volt ennek a rendezvenyunknek.lden"kerti
party-ban" gondolkodtunk, a I<ID-DOI< I<lub elotti udvarreszen
terftettuk meg az asztalokat, a fot6zasra pedig a parkban keres
tUnk egy megfelelo helyet, ahol egy feldfszftett kapu fogadta a
fenykepezkedni vagy6kat. A finom vacsora utan, melyet iden a
1<6r6s Szalloda es Etteremnek kosz6nhetCmk, hazi sutemenyek
es Evike neni bufeje vart rank, mik6zben igazan j6t tancolhat
tunk a hangulatos este folyaman.

Diak6nkorrnanyzatunk tagjai szfvesen tettek eleget az al··
talanos iskolai egysegunk felkeresenek, igy a gyermeknapon
nehany allomason a mi diakjaink feladatait oldottak meg: Just
dance, Twister es Emberi szazlabLI jcHekokban merhettek 6ssze
ugyesseguket a gyerekek.

A DOl< aktiv szervezomunkaji:lt elismerve a nevelotestOlet
igazgat6i dicseretben reszesftette az iskolai Diakonkonnany
zat szinte minden tagjat, a vegzos6k a ballagason, mfg az al
s6bb evfolyamosok az evzar6 mise, a Te Deum utan vehettek
at az elismero okleveleket. Az iskolai DOl< jutalmazott tanul6i
a 2016/2017-es tanevben: Ladanyi Sara, Saly Eszter, Bfr6 Gyu
la, Neibort Tibor, Par6czai Gergo, I<is Fruzsina, Czegledi Renata,
Marjai Boglarka, Bekesi Balint, Hunya ReI<a, Szatmari Fanni, Uh
rin Barbara, Valuska Tamas es Nagy Sandor.

A tanev utols6 tanftasi napjanak egy reszet az als6 evfo
Iyamos osztalyok osztalyfonokeikkel egyutt a termeszetben
t61tOttek a Madarak es fak napja alkalmab61: sarkanyhaj6ztak,
paintballoztak, kenuturan vettek reszt, vagy eppen bogracsoz
tak. Masnap a tanev unnepelyes lezarasakent Te Deum misen
bucsuztunk az idei tanevtol, itt kerultek atadasra a legjobbak
nak jar6 ellsmeresek. Ebben a tanevben az als6bb evfolyamos
tanul6k kozul I<ruchi6 Adrienn (11. A) es Szant6 Milan (10. A)
erdemelte ki a Gyomaendrod Varos Polgarmesteri Hivatala altai
adomanyozott".J6 tanul6, j6 sportol6" dmet.

Iskolank nevelotestOlete a'ital jutalmazott legkival6bb tanu
16ink:

Kieme/ked6 tanu/manyi munkaert neve/61esti.l/eU dicseret:
Hajdu Aron (11. B)

Kieme/ked6 tanu/manyi es kozossegi munkaert neve/6tesW/eti
dicseret: Ladanyi Sara, Saly Eszter (9. Al, Szuj6 R6bert (11. A)

Kieme/kedo tanu/manyi munkaert es sporttevekenysegert ne
ve/otestii/eti dicseret: Rau Mariann, Szant6 Milan (10. A), I<ruehi6
Adrienn, Tari Edit (11. A)

/<ieme/kedo kozossegi munkaert es sporttevekenysegert:
Neibort Tibor Laszl6 (10. A), Bir6 Gyula (10. B), Botos Pongrae
(11. Al, Bekesi Balint Viktor, I<eese Hermina (11. B)

Pe/damutat6 temp/omi szo/ga/atert: Hamos Timea Maria, Iva
nyi Istvan Tamas (10. A), Meszaros Gabor (11. A)

Diakjaink kozul tObben kaptak meg elismerest koz6ssegi
munkajukert, illetve sporttevekenysegukert. Gratulalunk tanu..
16inknak a tanevben nyujtott eredmenyes munkahoz!

4000 ml. hely
2000 m I. hely
10000 III I. hely (rna-

Viharsarok Kupa

Szuse KlIpa, Szarvas

Mezei fut6verseny
I<orzeti Diakolimpia

A fels6 tagozatb61 Berta Bence 7. osztalyos tanul6 vehette at a dfjat.
I<ajak eredmenyei:
Maty-eriHanz6k Ors Emlekverseny. Szeged
Bekes Megyei Diakkupa. Gyomaendr6d
Szupermaraton. Gyor

gyar bajnok)
Regi6s Diakolimpia, Szolnok 2000 m I. hely
Simon Fiala Emlekverseny. Bekesszentandras 4000 rn I. helyezes

Szent Gellert Keresztje Sportdij
Ebben a tanevben a Szent Gellert Katoliklls Altalanos Iskola es Girn

nazium Szent Gellert Keresztje Egyesulete. Sportdfjat alapitott, mellyel
hagyomanyt teremtve minden evben a legjobb sporteredmenyt elero
diakjainkat jutalmazzllk meg. A dfj emlekplakettb61, oklevelb61 es egy
vasarlasi utalvanyb61 all. Jelenleg egy als6 es egy fels6 tagozatos kival6
an sportol6 tanul6t dfjaz az egyeslilet.

Az als6 tagozatb61 Varga Zoltan 1. osztalyos tanul6 reszesult elisme..
resben a kovetkezo sporteredmenyek altai:

Nyuszi Kupa, Bekescsaba 50 m hatllszas I. hely
100 m gyorsuszas I. hely
50 m gyorsuszas II. hely
50 m melluszas III. hely

100 m gyorsuszas IV. hely
100 m hatlJSZelS III. hely

T6th Karoly Emlekverseny, Mezotur 50 m hatllszas IV. hely
50 m melluszas II. hely
50 m gyorsuszas I. hely
50 m gyorsuszas I. hely
25 m hatuszas II. hely
25 m melluszas II. hely
50 m melluszas II. hely
100 m vegyes uszas II. hely
50 m gyorsllszas II. hely
III. hely
I. hely

Ballagiis es tanevziiro a Szent Gelhhtben - 2017
2017. junius 15-en 9 6rakor ballagasra sz61t a cseng6. Wgzoseink iz

gatottan igazitottak a kek salat, a nyakkendot es elindultak lItols6 utjuk
ra iskolajukban. Vegigjartak a termeket, elbucsuztak az ismeros falakt61,
folyos6kt61, als6s evfolyamba jar6 diaktarsaikt61. Minden diszbe oltozott.
hogy melt6 m6don koszonhessenek el. A tornateremben utraval6111 "Kf
serje j6szerencse leptedet ..." feliratot olvashattak ok is es a vendegek
is. Bevonlilasuk utan az unnepi musor kovetkezett, elobb a ballagtat6
hetedikesek versben es pr6zaban, majd valamennyi nyolcadikos mond..
ta el nehany mondatban. verssorban gondolatait. Ezt kovetoen Czank
Gabor atya ertekes lltraval6val latta el oket a Lukacs evangeliumab61.
T6th Ferenc intezmenyvezeto ur atadta az idel ermeket, elismereseket
gyermekeknek es aldozatos tevekenysegeert nehany szlil6nek. Iskolank
enekkara tette meg szfnesebbe. meghittebbe az unnep hangulatat. Az
udvaron szelnek eresztett leggombok jelkepeztek a kis csapat tagjainak
elvalasat is.

2017. junius 19-en tanevzar6 szentmisere, unnepsegre gyulekeztek
kicsik es nagyok. ATe Deum halaadasa utan Vatai Botond mondta el Ju
hasz Magda Hova lett az ellenorzom? cfmu vidam verset. Eltlszor adtuk cit
a Szent Gellert Keresztje Dfjat, melyet most egy hetedikes, Berta Bence es
egy kis elsos, Varga Zolika kapott meg. Dr. Pacsika Gyorgy a Jarasi Hivatal
vezet6je Wolf Annat, 7. osztalyos tanul6t ajandekozta meg, elismerve ta
nulmanyi. kozossegi es sportbeli tevekenyseget. T6th Ferenc intezmeny
vezeto ur kerte a dlakokat. hogy a j61 megerdemelt pihenest toltsek
hasznosan, vigyazva testi-Ielki egeszsegukre. Az enekkar dala j6kedvre
derftette a hallgat6sagot, vidamsagot csalogatva az arcokra. A 2016/17
es tanev bezarasaval, a Sz6zat hangjaival zarult a tanev, es kezd6dhetett
el az igazi VAKACIO. Valamennyi diaknak es feln6ttnek kfvanunk hasznos,
pihenessel, toltekezessel teli nyari sZlinetet!
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• FUnyfr6k, hoz61v6g6k, agvag6k
• Eleklrol11os siivimyvag6k, lombszlv6k
• Eloklromos keziszersz6mok, fur6gepek
• Surokcsiszol6k, fur6k, vag6korongok
• Niivenyvedoszerek, rovariilok-gomlwiilok
• Gyomirl6k, mulrOIJY{lk, novenylapok
• Vir6gcscI'apek, viragl6dak, virogfoldek
• Szegek, csavorok, lulicsk{,k, vodriik
• 80gracsok, g6zegok, foszanek, allv{myok
• Feslekek, lakkok, ecselek, folfestekel<
• KomUvesszel'szilmok, as6k, vill6k, kopill<, sIb
• Vedokes7.ly(Jk, munkaruhltk, gumicsizm(lk
• Izz6k, elemok, gomhelemek
• Szunyoghal6k, vinszosv6sznok

C-;yomacndrild. fill lit 15.
'l'c!cfon: 06-20..9527-032 CS

06-(i6-3il6·~74.

5500 Jyoma ndrCld,
Sz badsag tor .

"gesz cvb n varJI,.lI< k dves
v ndegelnket klltnatlzalt,
t rmalvlzes szobaltll<ban.
Va 1Ii.1IJuk bar tl, Ozletl,
csalflcll r nel zveny!< 1 •
bonyollti1si'lt kllmatlzalt
. tt rlnOnkben 70 f6lg.

-----------,

Bllrfltl, i.11t\dl Ozl tl
r I1de~!Veny I bonyolf·
tilsat vallflljuk t I) en
Idlmatlzalt tt r mbon
'160ft'ilg.
I(orlatlan etf!lfogYilsltt\S
mind n nap 11·1
6ralgl
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