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A l)ebreceni Egyetem ncprajz szakos
hallgat6i muzeumi szakmai gyaleorlatl1
kat tolnl Ie jlllius harmadil hCleben az
Endr6di Tajhazoan. AI. dso eves haJlga
t6k 3 Szent Antal zanlndoklulzban zall
tal. meg, 19y k07.cI voll a gyal or/ali hely. A
szakm,ti hel ki melt lemaj v II al. elso vi
laglu'tborlLS 'mleleck a Ids g}'Ujlcmenyck
ben. Az elsa vilaglu'tbortl szintc minden
magyar c 'aladot erinl, hiszen a fdmcn6!
I <-;zoll gya! ali a7 1'0 vil,'tghaborll hosi
halott, vagy a fn nlol megj<irt kal nil. A
huszadik 'zazad h,\jn 1;ln kirobballl lIagy
h<iboru megv,i1lozlalta az egesz vdAg vi
szonynt. A gepe ite megjelenc . a ha
Iitechniknban a s7emelylelen vcrcng/.c,
fde lolta a habortlt. I~z volt 37 elso olyan
viltigeges a legtljabh kurban. mel}/hen
nem 37 c1lenfel hard'eplelenne l \lele volt
a \.el, h,lnl"1\1 a !cimege' megsl'mml. ite c.
t\ bi.i 'zkc hllszarhagycllTIiinyokra epi'1I6

magyar katona eszmenye osszekeveredett
a love zarkok saf<\ban fClnmg6, sol szor
eU(eseJ'ed~ll harcol al viv mah'yar baL a
val. A n 'pi kUltLJn'tnl. zen ~ c1ill a fol1-l6r
ra nagy hal~bt gyakorolt a nagy lu'tboru.
Ekkol' . zi.ikllek a ma i n pszeril kalo
nada! k e nzok a kifejez' sci. melyek a
lllai lcrh tac algasban is fclbul kanl111k. A
targyi kultllrat izsgalva egeszen uj largyi
tipll 'ok j 'lcntek meg es cpiHleI be a falusi
largyal I·"ze. A ti)ltenyhi.iv lybol k'sziill
hall1l1l.11ak, vatak, ongYLljl 'Ik vagy a fara
goll horatv" lokok meglahlihatt'lk az r
,zag I>globb n·pr. jzi gyiljlemenyebcn e:.
tnjhazaban is. A lel.hnikai kjl6des elt~d

menyck'l1l cgyn.: 16hb lenykcp i ke zult
ebbclI ai' jdilszal'ban cs kcrlilt fel a, zob,ik
f(tl:ira. Az Endr6di T.ijhazban is mcgt.t1cil
hal6ak CZ -k a targyak,8t meg a ziberiai
I(lgs'igoan k 'osz!.ilt bOl'Olvn tok i .

Fol)'tlltll' tl 10. vida/nil!
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A hagyomanyokhoz hiven iden is vendegiillattuk len
gyel testvervarosunk tanul6it Gyomaendrodon. A prog
ramban azok a tanul6k vettek reszt, akik sikeres alapfokll
angol nyelvvizsgat tettek, vagy a nyole ev alatt kimagas16
teljesitmenyt nyujtottak. A lengyel es magyar gyerekek
mar majus vegen a Pilzn6ban tett latogatas soran megis
merkedtek egymassal, ezert nagyon vartak az ujabb talal
kozast. A vasarnap delutani erkezest kovetoen a lengyel
gyerekek csaladoknal foglalhattak el szallasukat, ahol
igazi magyar vendeglatasban reszesiiltek. Az este tovabbi
reszet bowlingozassal toltottek, ahol gyorsan felold6dtak,
vidaman jatszottak, beszelgettek angol nyelven. Masnap
Budapestre utaztunk, ahol elOszor a Parlamentet lato
gattuk meg, majd egy dunai setahaj6zason vettiink reszt,
mely soran megcsodalhattuk fOvarosunk legfobb neveze
tessegeit. Ezt kovetoen setaltunk a Bosak teren, majd a
delutan masodik felet az allatkertben toltottiik. A keddi
nap is esemenydusan telt. Delelott megmutattuk lengyel
baratainlmak az iskolankat, a szepen feldiszitett tanter
meinket, tabl6inlcat, majd ijaszkodtunk, falat- es rekeszt
masztunk, roplabdaztunk. A nagy hOsegben ebed utan a
Liget fiirdoben frissitettiik fel magunkat. Este a lelkes szii
10k grill partyt szerveztek szamunkra, ahol finom csirke
porkolttel, grillezett husold<al, salatald<al es siitemenyek
kel vartak minket. Ez az este is remek hangulatban telt, a

A lengyelek is szivesen ijciszkodtak

gyerekek sokat jatszottak, beszelgettek egymassal. Az utols6
nap reggele mar a kesziilodes jegyeben telt, majd bucsut in
tettiink lengyel tarsainknak. Tartalmasan telt el ez a negy
nap, sok llj elmennyel gazdagodtak a gyerekek es remek le
hetoseg volt mindenki szamara, hogy gyakoroljak az angol
nyelvet es hasznositsak mindazon tudasukat, melyet tan6rai
keretek kozott sajatitottak el. A programot a R6zsahegyi Is
kola Diakjaiert Alapitvany es Gyomaendrod Varos kepvise
10-testiilete tamogatta.

Nagyon j6 hangulatban, aktivan
zajlott a mazsorettek 6. alkalommal
megrendezesre keriilo nyari tabora.
Az at napos intenziv felkeszi.iles 3-4
h6napos edzessel ert fel. OJ eszkaz
technikai elemekkel, tanclepesekkel,
koreografiaval bovi.iIt a tancosok
meglevo mazsorett tudasa, kazben
- piheneskent - kemeny es hatasos
gimnasztikai elemeket gyakoroltak.
Az idei taborba ellatogatott a pe
csi Csillag Mazsorett Egyiittesbol
harom nagylany, mig a debreceni
Valcer Egyiittesbol egy junior ma
zsorett. Kaszanam minden tancos
reszvetelet, az edzok: Gergely Orso
lya, Barath Beata, Piroska Attila se
gito, magas szintu munkajat. A nyar
tovabbi reszeben fellepesek sorozata
var a Szinfoltra, valamint v<irjuk a
kezdo mazsorettek jelentkezeset a
kavetkezo telefonszamon: 06-30
374-7152.
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2017. junius 29-en a gyomaendr6di kepvisel6-testiilet megtar
totta nyari sziinet el6tti, utols6 iileset.

Tajekoztat6t kaptunk a helyi rend6r6rs kapitanyat61, illetve a
szarvasi rend6rkapitanysag kepvisel6jet61 a yaros kozbiztonsagi
helyzeter61. Szerencsere csokkent a biinesetek, n6tt a szolgalatot el
lat6 rend6r6k szama. igy a varos kozbiztonsagi helyzete javult. To
vabba felszereltiink tizenket tertigyel6 kamerat a yaros kiil6nb6z6
pontjan. Megtortent az elektromos bek6tes, a bej6v6 kep a varosha
zan elhelyezett szerverszobaban lathat6. A teszteles utan, augusztus
k6zepet61 pr6bai.izemben m(ik6dnek a kamerak. A rend6rseggel. a
polgar6rseggel, illetve a k6zteriilet-feliigyelettel kozosen fogjuk er
tekelni a mukodest. Ha mindent rendben talalunk, rovid id6n beliil
eJesitjiik a rendszert.

Testiiletiink masodik fordul6ban targyalta az els6 lakas meg
szerzesehez nyt'Ijtand6 onkormanyzati tamogatasr6l sz6l6 rendelet
tervezetet. Dontesiink nyoman novekszik azaz osszeg, amelyekkel
segiteni tudjuk az els6 lakashoz jut6kat, akik itt, Gyomaendr6don
vasarolnak lakast. Tamogatni szeretnenk azokat, akik helyben pr6
baljak folytatni eJetiiket. A rendelet ertelmeben nagyobb merteku a
tamogatas, mint a korabbi evekben. A rendelet kihirdeteset kovet6
en nagyobb osszegekre lehet majd palyazni.

Hulladekgazdalkodassal kapcsolatos kerdesekben is dontot
tiink. Ezek koziillegfontosabb a zugok hulladekszallitasar6l sz616
rendeletiink elfogadasa. Nyolc gyiijt6pont keriil kialakitasra a holt
againk kornyeken, a megval6sitasra rendelkezesre all egy keretosz
szeg. A Gyomakozszolg Nonprofit Kft. szallitja el a hulladekot. a
holtagi tulajdonosoknak az elszallitand6 hliliadeJ< utan kell tizetni
iik. Fontos dontesiink ertelmeben kepviseI6-testiileti.ink kezdeme
nyezte a DAREH-hoz val6 csatlakozasat. A DAREH Bekes megyei
szervezet. onkormanyzati tarslilas, amely a hulladekszallitas fejlesz
tesere, a hulladekszallitasi problemak megoldasara jott letre tobb
evvel ezel6tt. Onkormanyzatunk csatlakozasaval igy val6sitjllk meg
Gyomaendr6d kozigazgatasi teriileten a hulladeJ<szaliitast. Az atal
las tobb Mnapot vesz majd igenybe, a negyedik negyedevben fog
elindulni a kozszolgaltatas a DAREH vezetesevel.

Palyazatok benyt'Ijtasar6l d6ntottiink, a Teriilet- es Telepi.ilesfej
lesztesi Operativ Program keretein beliil. Tizenegy palyazatot nyt'Ij
tunk be, ezek kozott vannak olyan palyazatok, amelyeket korabban
is benyt'Ijtottunk, de nem nyertek. M6dositottuk, egyszerusitettiik,
vagy eppen tobblet tartalommallattuk el6ket. A benyt'Ijtasra keriil6
projekt6tletek pontos kidolgozasa az eredmenyhirdetes utan t6r
tenik. Amennyiben nyer a palyazat. akkor harom-negy h6napunk
marad arra, hogy a teljes muszaki tartalmat kidolgozzllk, az enge
delyezesi-, illetve kivitelezesi tervet elkeszitsiik. Azert tartom fon
tosnak ezt elmondani, mert minden palyazatnal vannak erintettek,
a lakossagi egyeztetesekre tehat csak ekkor keriil majd sor. Szeret
nenk, ha a lakossag is megismerne terveinket, hogy a velemenyii
ket elmondhassak a tervekkel kapcsolatban. Az egyezteteseket csak
azoknal a palyazatoknal folytatjllk Ie, amelyek nyertesek lesznek.

Dontottiink arr6!, hogy tovabbra is palyazunk a gyomai piac
ter fellijitasara: hetvennegymilli6 forintra palyazunk, m6dositott
muszaki tartalommal. Harom energetikai palyazatot nyt'Ijtllnk be,
ebb61 az egyik a Kis Balint Altalanos Iskola F6 llti epiiletere vonat
kozik: nyilaszar6csere, kiils6 h6szigeteles, napelemek, fiites-korsze
rusites. A Pik6 Bela utcaban lev6 alapellatast szolgal6 orvosi ren
del6ket is szeretnenk energetikailag fejleszteni, bels6 atalakitassal
korszerusitve. A F6 ut 3. szam alatt lev6, szinten alapellatast szolga
16 haziorvosi rendel6ket, illetve az orvosi iigyeletet kiszolgal6 epii
letet is szeretnenk energetikailag korszerusiteni. A Kodaly Zoltan
utcat6l a Nepliget utcaig szeretnenk kerekparutat epiteni. Ez egy
korabbi palyazatunk volt, szinten ujra benylljtjllk valtoztatott mu
szaki tartalommal. Ket reszre bontottuk a palyazatot, kerekparlltra
es a hozza szorosan kapcsol6d6 belviz elvezetesre. Tulajdonkep-

pen erre a szakaszra ket paIyazatot nyujtunk be. Ertelemszeruen,
egyik palyazat sem val6sithat6 meg a masik neJkiil, remelhet61eg
mindkett6t tamogatni fogjak. Ket belvizes palyazatunk a varos bel
vizgazdalkodasat szolgalja. A Cs6kas-zllgi es a Fuzfas-zugi ateresz
felujitasara. atalakitasara palyazunk. Ezek a holtagak vizgazdaJ
kodasmil, illetve a belviz-elvezetesneJ, a viz mozgatasanal fontos
szerepet toltenek be. A gyomai f6ter, a Szabadsag ter felujitasara,
atalakitas~ra is benyt'Ijtottunk mar korabban paJyazatot. Akkor
kozel otszazmilli6 Ft-ra palyaztunk. ezt csokkentettiik 230 milli6
forintra. Atalakitottuk az elkepzeleseinket, lecsokkentettiik az ige
nyeinket, pr6baIjuk igazitani ahhoz a kerethez, amely rendelkezesre
all. Csokkentett tartalommailigyan, de egy hasonl6an szep palya
zati anyagot keszitiink el. Bizunk abban, hogy sikeresek lesziink, es
tamogatasra talalnak elkepzeleseink.

Ezeknel a felhivasoknal szeretnem meg elmondani, hogy a
gyomaendr6di janis, illetve velunk egyutt ot jaras reszere, a Bekes
Megyei Onkormanyzatnak egy kOr3bbi dontese ertelmeben het es
felmilliard keretosszeg van lehatarolva. Erre az osszegre csak ezek
a jarasok, illetve a jar3sok telepulesei palyazhatnak. Bizom abban,
hogy nagyobb esellyel indulunk ezeken a palyazatokon, mint ko
rabban, amikor a teljes megye palyazott a TOP-os felhivasokra. Re
melem. nagyobb vollimenben tamogat benniinket a Bekes Megyei
Onkormanyzat, ilIetve a tamogatasi felhivasokat kiad6 miniszteri
lImok. A most benyujtasra kerul6 palyazatok osszerteke majdnem
egymilliard forint. Amennyiben megval6slllnak, legalabb 70-80
szazalekban, illetve a korabban mar elnyert negy palyazatunk szin
ten sikeres lesz, akkor a korabbi eveket tigyelembe veve, nagyon je
lent6s fejl6des lesz a yaros eleteben. Az EFOP felhivasokra benyllj
tott palyazataink sikere eseten olyan atgondolt, komplex fejlesztest
tudunk megval6sitani, amelyben intezmenyeink. a szolgaltatast
nYlljt6 epiiletek infrastrllkturalis fejlesztese val6sulhat meg. Sajnos
erre a szektorra az elmult nyolc-tiz evben nagyon keveset forditott
a kepvisel6-testiilet, nagyon keyes fejlesztes tortent. Most szinte
minden egyes epiiletunkre, minden egyes intezmeny fejlesztesere
nylijtottunk be palyazatot. Termeszetesen tudjuk, hogy minden
patyazatunk nem nyer, de ha palyazataink 60-70 szazaleka nyertes
lesz, akkor mar nagylepteku valtozasnak lehetunk reszesei, amely
minden gyomaendr6di erdeke, es komforterzetiinket fogja szol
galni. Az EFOP-os palyazatok osszerteke majdnem hetszazmil1i6
forint, ez is nagyleptekii fejleszteseket celoz meg. A Belugyminisz
terium altai kiirt palyazatok kozul a Kis Balint Altalanos Iskola F6
liti epiiletenek udvarat szeretnenk fejleszteni. sportudvar kialaki
tasaval. A Bethlen GaborAlaphoz benylijtott palyazatunk 650 ezer
forintot nyert, testvervarosi kapcsolataink fejlesztesere.

Testuletunk az ad6ellen6rzesek hatasar61 sz6l6 beszamol6t is
elfogadta. Pozitiv valtozas, hogy az ad6ellen6rzesek hatasara n6t
tek az ad6bevetelek. Nem buntettunk meg senkit, ennek ellenere
az ad6ellen6rzes bejelentesenek a hatasara ugrasszeriien megn6tt
tobb ad6nem bejelentese. A bevallasoknal tapasztaltllk, hogy az
ad6ra kotelezettek batrabban es gyorsabban valljak be kotelezettse
guket, javlllt a befizetesek szinvonala is.

Gazdasagi tarsasagaink els6 negyedeves beszamol6ja alapjan a
gazdasagi mukodesiik pozitiv iranyba mozdult el az el6z6 evhez vi
szonyitva. Csokkentetti.ik az onkormanyzati tamogatasokat, a kft-k
eredmenyei biztat6 kepet mutatnak. M(ikodesiiket figyelve bizako
d6k vagYllnk, pozitiv tapasztalatokr6l tlldunk beszamolni.

Dontottiink a k6zvilagitasi hat6zat b6viteser61. Tobb lakossagi
igeny erkezett, ezeket pozitivan biraltuk el. Augusztusban targyal
juk a Liget fUrd6 uj parkol6jaban a k6zvilagitasi hat6zat b6viteset,
amely meg ebben az evben megval6sul. A fi.ird6 aszfalt burkolattal
ellarott, 53 fer6hellyel b6vi.ilt parkol6val magasabb szinvonalu szol
galtatast tud nyt'Ijtani.

Toldi Balazs polgarmester
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Vaszk6 Zsolt helyi szarmazasu foto
gnifus, aid jelenleg Budapesten eI. Bar
mar reg6ta elkeriilt sziilOfOIdjerol, mind
a mai napig megorizte a gyokerekhez val6
kotOdeset. A kovetkezokben vele beszel
getek.

Gyomaendrodi szarmazasu vagy, so
kaig itt eItel. Mik a legmeghataroz6bb
itthoni elmenyeid, amelyekre szivesen
emlekszel vissza?

Azt hiszem, hogy a Harmas-Karas part
jan felnoni semmihez nem foghat6 elmeny.
A termeszet szeretete mindmaig megma
radt es a fot6zasban ez az ut6bbi 7 evben
teljes mertekben felszinre is tort. A nagy
sziileim tanyajan testkozelbol megismer
hettem az aUattartas j6 es kevesbe pozitiv
oldalat is. Azt hiszem ezek az ott toltott
napok es hetek maig befolyasoljak a val6di
falusi elethez val6 viszonyulasom.

Mind a mai napig kedveliink minden
olyan kis faluba, telepiilesre jami ahol meg
maradtak az oszinte emberi viszonyok, a
napi elethez sZiikseges dolgokon Idviil-ami
egyebkent val6ban felesleges- nem lc\.that6
ak mas egyebek. Gondolok itt bevasarl6
kozpontokra es "tarsaira".

En ezek nelkiil a dolgok nelkiil not
tern fel es rna is azt vallom, hogy az igazi
es komoly lelk..ivilagu emberek mind falun
es videki k..istelepiilesen elnek! Ezeket a taj
egysegeket nagyon szeretem megorokiteni,
emberi pillanatokkal es az ott elok minden
napjaival. Ez biztosan a gyermekkoromra
vezethet6 vissza.

Ugyanigy a termeszet es ezen beliil az
allatok szeretete is onnan eredeztetheto.
Most az Alfold hianya miatti urt nemikepp
erdovel es hegyvidek..i e16helyek felkerese
sevel p6tolom.

Az allatvilaga meroben mas mind a
nagyvadak mind a madarak tekinteteben

. de egy gyonyoru 6zportrer61 minden eset
ben a sziilOfoldem jut eszembe. Egy dambi
ka eserkelese kozben nem maradnak el az
otthoni emlekek meg akar ut6lag a kepek
feldolgozasa vagy nezegetesekor sem!

Hogy kertiltel kapcsolatba a fenykepe
zessel, mi/ki terelt erre a tertiletre?

Erdekes visszagondolni arra, hogy
Edesapammal mar a Mezo Imre Jak6teJep
konyhajaban 5-6 evesen negativot hivtunk
e16. Emlekszem, ez egy mesterseges "sotel
kamra" volt, ahol a filmes gepek korszaka
ban a negativokat hivhattuk elo! A kozos
hullamteri termeszetjarasok meghataroz6
esemenyei a mai eletemnek is. Ald<or meg
nem gondoltam, hogy ezek mennyire fon
tos emberi dolgok es milyen szinten befo
Iyasolhatjak a felnott eveket.

Lakasunktol a gatig esak 500 metert
keJlett gyalogolnunk es mads "ereszked
hettiink" szankoval egeszen a befagyott Ko-

rosig. Nyaron viszont a tiieskot vadasztam a
gatoldalban vagy eppen a facant iildoztem.

Amikor elkoltoztiink a lak6teleprol
esaladi hazba ald<or jo idore megszakadt a
kapesolatom a fenykepezessel, mintegy 30
eyre!

Hogy e1edt fel ujra ez a kapcsolat?

A fenykepezesseJ itt Budapesten telje
sen veletlenszeruen keriiltem kapesoltba.
A munkahelyem (egy diszallat-kereskedes)
elM talaltak egy fenykepezogepet es felki
naltak eladasra. Megvettem...

Ez egy igazi kezd6, amolyan "szappan
tartonak" esMolt k..is gepeeske volt, amivel
az elso kepem az iizletben kesziilt es hogy,
hogy nem egy jak6papagajt fot6ztam Ie.

Innen azt hiszem, hogy nem volt meg
allas. Minden szabadidomben a fot6zassal
kezdtem foglalkozni es kezenfekvonek tllnt
- ald<or mar tobb mint 15 eve varosban elve
- a varosi elet egy kiesit maskeppen l<itasa a
nezoken keresztiil.

lImen jottek a varosi esemenyek doku
mentalasai, illetve talan azoknak egy k..iesit
melyebbre hat6an torteno fenykepezese.
Itt az erdekes areok, humoros pillanatok
megorokitesere gondolok. Ezek publikalasa
nehany ember figyelmet is felkeltette, igy
rendszeresen fenykepezek szlovak lapok
nak peldaul a budapesti karaesonyi vasar
rol.

Nehany eve elvegeztem egy OKJ-s al
kalmazott fotografus tanfolyamot, ahol
nagyon sok es sokretu feladatot kellett
megoldani a vizsgaig. Ez a 16 h6nap is meg
erositett abban, hogy a muterem biztosan
nem nekem valo.

Az emberek es az "det" na meg a terme
szetfot6zas lett a f6 profil. A varosi emberek
viselkedese meroben elter a falun el6ketol
de ebben is megtalaltam az izgalmat es
talan mint nem itt sziiletettnek, ebben is
megtalaltam a szepseget.

Egy komolyabb munkaval kapesoltban

nagyon sok erdekes budapesti intezmenybe
pontosabban epiiletbe is bejutottam, ami
felkeltette az erdeld6desem a varosi, alGir
mtJIt szazadi epiiletek fotozasa irant. Ez hi
Ion felszerelest igenyel, de ebbe is belevag
tam. A fot6zas talan legic\.tvanyosabb aga ez.

Jelenleg "fOallasu" fenykepesz vagy?
Foallasu fotosnak biztosan nem mon

danam magam de egy biztos, hogy a foto
zas meJlet soha nines idom unatkozni...

Meg szoktad Magad merettetni verse
l1yeken?

Gyakran palyazok tenneszetfot6immal
az adott temahoz kapesolod6 megmeret
teteseken, illetve az embereld<el kapesola
tos temaIdzal foglalkoz6 fot6palyazatokon.
Szinte mindig eletszerll pillanatokban sze
retem lefenykepezni az embert, mint a fot6
"targyat". Ebben a temaban szinte minden
alkalommal lehet lljat mutatni es szeren
esere ehhez sok palyazat is kapesol6dik.

A palyazatok leggyakrabban orszagos
szintuek, de sikeriilt mar nemzetkozi ter
meszetfot6 palyeizaton is eredmenyt eler
nem. KiilonbOzo palyazatokon nyertes fo
tokat altalaban k..iallitjal< a palyazat kitr6i,
igy peld<iul a keszthelyi Helikon Kastely
m6zeumban is szerepelt egy rok<it abrcizolo
kepem. Az orszagban nines tlll sok maga
zin ami komolyabb szinten foglalkozik a
fotozassal, a legnepszerubbnek rendszere
sen kiildok kepeket, a bekLildott kepekbol
a szakmai munkatarsak dontese alapjan
valogatnak be a ket havonta megjeleno lap
szamba fot6kat. Itt is sikeriilt tobb alkalom
mal bekeriilnom, ami azert fontos, mert a
szerkesztoseg egyben fot6sokb61 is all, akik
kemeny kritikaval illetik a megjeleno kepet.
Tanulsagos ilyen helyeken pr6balkozni a
kepek megjelentetesevel.

A legnagyobb kozossegi oldalon a Na
tional Geographic Magyarorszag illetve a
Canon hivatalos oldalan is tobbszor sike
rLilt "Nap kepe" cimet megszerezni. Ide is
szivesen kiildok kepeket, ami altal<iban ter
meszetfot6.

A palyazatokat nagyon fontosnak tar
tom, mert szepen lehet a biralatok alapjan
fejlodni, tanulni. Ehhez a szakmai e16reha
ladasban az orszagban sajnos igen nehez
komoly segitseget kapni. Itt mindig fiigget
len zSllri pontoz, megbeszel es ertekel. Ez
lenyeges!

A fot6zas meJIett milyel1 egyeb teve
kenyseget vegzel?

Az allatokhoz val6 szeretetem a mun
kamban is visszatiikrozodik, evek 6ta nem
tudok elszakadni toliik, igy szinte folyama
tosan diszeillat- kereskedesekben dolgoz
tam, illetve egy allatorvos mellett
is besegitek. C?

Mile a jovobeni terveid? Bu-
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es lelekkel. Befoga91ak mikor mar gyenge es esendo leszel.
Erotlen a harcban. Evekig tartott az is, amfg ordog elvtarsat a
szoba sarkaba tudtad zavarni, es ott tudtad tartani. Ahanyszor
esak pr6balkozott, mindig Te gyoztet. Erot adott oseidtol oro
kolt kemenyseged, esaladod szeretete, es brilians humorod,
amivel a legnehezebb helyzeteket is a magad javara tudtad
fordftani. Szarvas ketszer is befogadott. Befogadta az endrodi
kamaszt, al<i gazda akart lenni - a maga gazdaj~a sajat foldjen,
a tanintezetben szerzett gyakorlati tudassal. Es azutan j6val
kesobb is, amikor mar elfogyott a levego korGlotted es eleg
lett a tsz-bol is. Visszahoztad Szarvasra a tudasod, amit mar
tovabb szerettel volna adni az uj nemzedeknek. Szerettek!
Hogyne szerettek volna, amikor ember volta!. Igazi ember: el
nezo, megboesat6, erted haragszom. Mi is sokat tanultunk to
led - natal kezdo kollegaid. Soha nem eltel vissza tudasoddal,
elettapasztalatoddal. TGrelmes voltal - pedig tudtuk, amikor
osszeszorftottad a fogad - akkor nagyon fajt. Nagyon fajt a
gyomrod, evtizedeken at. Mfg egy tanftvanyod sebesz apja
meg nem gy6gyftott. Ninesenek veletlenek - esak valaki a }6
istent fgy hfvja. Na, az legyen az a baja.

Meggy6gyultal, de a szfnedet nem veszftetted el. Mond
tad is: az en borom egy fenyerzekeny fot6lemez. RasGt a nap
es exponal. De ha nem fgy lett volna, nem hfvtak volna a hall
gat6k a gyakorlati esoportunkat ugy, hogy: a kiesi, a nagy, az
ArtClr es az indian. Nem kell nagy fantazia ahhoz, hogy kita
laljuk Ivanyi Lajos, Hetenyi Istvan es Timar Vendel kozGI ki
kiesoda?

fgy teltek a fOiskolas evek: szakmai palyad esuesa - magas
beosztasban, elismertsegben, szeretetben. Megerdemelted.
Mindent a helyen kezeltel: se alul-, se felUlertekelve. A helyen.
Neked a kandidatusi cfm kandikatus volt. Nem is neztek j6
szemmel a kandidatus tarsaid ezt a komolytalansagot. Az sem
erdekelt teged, hogy niki lauda vagy miki lauda, esak lauda
legyen - marmint a doktorid minosftese. Diplomakioszt6kor,
mint igazgat6-helyettes a rektori lancot vitted Kadar Bela deb
receni rektor utan es mondtad neki: legyel nyugodt Bela ba
tyam - en majd ministralok Neked. Amikor pedig a gepkoesi
eload6 a vallalati aut6 kulesat ugy adta at neked, hogy kozben
szandekosan beleejtette a szemetkosarba, Te arcizomrezdGles
nelkGI a szemetet az fr6asztalara borftottad es ket ujjal kivetted
a szemet kozGI a slusszkulesot. Na, ez voltal Te! Semmi indu
lat, mert az mindenkit megalaz. Lazan - inteIligensen - humo
rosan. Erre szGletni kell! Ez adottsag - mint ahogy sok minden
mas is. Van, akire a J6isten ket kezzel sz6rta a tehetseget 
mint rad. £'Ini is tudtal vele - ami szerenesenkre es javunkra.

Hianyozni fogsz. Nagyon fogsz hianyozni! A hazb6l, a Ko
ros-partr61, a varosb61, de legfokeppen a Tfmar esaladb61. A
peldat felmutattad, a lecket leadtad, jelenleteddel emelted
eletminosegunket. Ne legyGnk telhetetlenek. Ha figyeltGnk es
j6 tanftvanyaid voltunk, ennyinek eleg kellett, hogy legyen.
Csak az a kerdes, ki fog p6tolni? Felo, hogy senki. Mert egye
dGlall6 voltal es megismetelhetetlen, p6tolhatatlan es utoler
hetetlen, mint minden ember. Hat meg Te! Ha most nagyon
szomorClak vagyunk, vegGI is valljuk be oszinten: onmagunkat
sajnaljuk. Mi az, hogy nem kapunk tobbet beloled? De megis
el kell, hogy engedjGnk. 1(0szonGnk mindent - kar, hogy ilyen
keveset tudtunk neked visszaadni j6sagodert.

Viszontlatasra Te j6 ferj, j6 apa-nagypapa, kedves rokon,
szomszed es munkatars - nehanyunknak oreg baratunk. Amfg
elUnk nem felejtUnk es emlegetni fogunk. Isten legyen veled!

Kozreadta: Yarn Andras

Demeter Laszlo, a kol
lega es 10 barat igy bu
csuzott az endrodi temp
lomban foldinktol, aki itt
sziiletett, es kivansaga
volt, hogy itt is nyugodjek.
A bucsuztato a Szarvas es
Videke ujsag juniusi sza
maban megjeient. Deme
ter Laszlo hozzajarult az
utokozleshez.

uj kenyer [ze, lepergo konny s6ja,
orom-kacagas, lelki I<aba-ko...
Isten i\ldjon! Te legy vegso almunk,
s ivadekainkba szebb )ovo!

TimarMMe

2017. augusztus

SzUlofold: Bolcso, majd kopors6!
Sarkcsillag a negy egtaj fe/ol!
Anyanyelved billyogkent je/o/!
Te vagy a teli h6 s a tavaszi zold,

Dr. Timar Vendel

Karinthy Frigyes frta
meg szinte gyermekko
raban: "Tudat alatt egy l<is
hazban, GI az oszton talpig
gyaszban". Vagy egy masil<
valtozatban: "Tudat alatt
egy kis hazban, sfr az osz
ton nema gyaszban".

Tisztelt gyaszol6 gyGle
kezet! Kedves Tfmar esalad!

Mennyivel konnyebb
koszonteni, mint buesOztatni. Mert a gyasz nema es konnye
sen hangtalan. Az erkezesben, a koszontesben meg benne
van a jovo, az ismeretlen, a varakozassal teli kellemes borzon
gas. A buesOban, az elmenetelben mar esak a mult, a lesujt6
vegervenyes, a megvaltoztathatatlan, a kesz.

Szenes Ivan dalszovege jut eszembe, es erzem at: a tal
pamt61 a fejem bubjaig: "Az ember all es megsz61alni nem
mer!" Mert minden olyan kozhelyszerG es banalis, teszem
hozza en, al<i teljesfteni szeretne baratja kereset - akit mar 40
eve ismer es szeret. fgy hat elvallalja a buesuztatasat - pedig
tudja nehez lesz. £'s roppant elfogult. Meg paradox, hogy elo
re megbeszeltGk. De teged megnyugtatott.

De mi ez a nehezseg, ahhoz kepest, ami Vendel mogot
ted van? Csak nehany allomas visszafele menve: kozel 2-3
h6nap nema kfn az elszakadassal - az elmenetellel, az elmO
lassal. Mintha az Or azt mondta volna Neked: johetsz, de mar
esak akkor, amikor semmi sem vagy semmid sines. Mert okos
voltal, eros, nagy, kitart6 es bator - 6riasi, gazdag szfvvel

dapesten maradsz, vagy masfele veszed az
iranyt?

A jovorol nehez a mai vilagban nyilat
kozni. Egy biztosan teny, a mi orszagunk
annyi minden szepet es lenyiigozoen fot6z
hat6 temat kinal, hogy nem hiszem, bar
merre is messzebbre keri.ilnek a hazamb61
huzamosabb idore. Azt hiszem, az emberek
nem ismerik sajat orszagllkat, a kisebb tele
pi.ilesekrol nem is beszelve, pedig szerintem

annak a megismerese es eIheto fenntartasa
lenne mindennek az alapja.

Ugy velem, hogy egy egesz elet is ke
yes lenne bejarni a hazankat de azt hiszem,
hogy ha esak a fovarost szeretne megismer
ni valaki (annak minden oldalat) arra sem
eleg ket evtized. Plane ha az ember meg
fenykepezogepet is visz magavaJ...ugyhogy
egy darabig meg biztosan maradok, bar van
a fejemben neMny egzotikus uti eel ahol
termeszetes koriilmenyek kozott fot6zhat-

nek ott eIo allatokat!
Erdely is az almok kozott van, de ugy

gondolom, hogy oda nemesak technikailag
kell j61 felkeszi.iltnek lenni, oda leIekben is
maskepp kell elindlllni, sot ott maskeppen
kell fot6zni is...

Koszonom a beszelgetest! Kivanom,
hogy val6sitsd meg almaid!

Hegedus Bence
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A Fekete Madonna kep masolata az endrodi templomban Uj plt~banos Gyoman

A Fekete Ma
donna kep maso
latat ajandekozta
az endr6di temp
lomnak Szomjas
Mikl6s es csa
ladja. "Az ikon,
amelynek csoda
tevo erot tulajdo
nitanak, evszaza
dok 6ta vonzza
a zarandokok
tomegeit a vilag
minden tajar61.
A Fenyes Hegyet
(Jasna G6ra, Len
gyelorszag) a vilag
egyik leglatoga
tottabb zarandok
helyeve tette. Az
egyik legismer
tebb csoda az
1655-os sved in
vazi6 (az ,,()zon

viz", lengyeli.il Potop) idejen tortent, amikor egy maroknyi lengyel
egy egesz tamad6 protestans hadsereg ellen vedte meg a kolostort.
A megmeneki.ilest a lengyelek a Madonna csodatevo erejenek tulaj
donitottak, a tamadas feletti felhaborodas es a siker pedig megfor
ditotta az egesz haboru menetet. A kovetkezo evben, 1656. aprilis
1-jen Janos Kazmer (Jan Kazimierz) lengyel kiraJy haJab61 a Iw6wi
(lembergi) szekesegyhazban Marianak ajanlotta fel orszagat, igy a
SZliz Lengyelorszag patr6naja es kiralynoje lett. A Fekete Madonna
kepet kesobb meg is koronaztak. Az orosz uralom idejen Mild6s
car ,a legveszelyesebb lengyel forradalmarnak' nyilvanitotta a Feke
te Madonnat, es betiltotta a cz~stochowai zarandoklatokat. A Feke
te Madonna volt az 1970-es evekben megszervez6do, Lech Wal~sa

vezette Szolidaritas mozgalom egyik szimb6Iuma:' Szomjas Mik
16s Sittingbourne-ben (Anglia) lakik felesegevel, Terikevel. Mild6s
1956-ban kerlilt ki Angliaba. A felesege. Terike endr6di, Szomjas
Mikl6s keszthelyi szi.iletesli. Az urnapi szentmise utan (ami jLlIlius

'18-an volt az endr6di templomban) egy szep cerem6niara kerlilt
sor a templomban. A Fekete Madonna kep masolatat ajandekozta
az endr6di templomnak Szomjas Mild6s es csaladja. Ezt a kepet a
'70-es evekben vasarolta Mild6s meg Budapesten, egy regisegke
resked6t61. A felirat szerint a kepet 1940-ben festettel< Egerben, a
lengyel tiszti taborban. Rovid beszelgeteslink alkalmaval Mild6s
elmondta: "A magyar- lengyel baratsag emlekere ajandekoztuk a
kepet az endr6di templomnak. A lengyelek mindig kialltak a ma
gyarok mellett, es ez engem mindig meghatott. Remenyeim szerint
ez a jov6ben is igy marad. Ez a kep osszekot bennlinket. A felese
gemmel az endr6di templomban hazasodtunk meg, es a flam is itt
lett megkeresztelve. Ezert gondoltunk arra, hogy ennek a kepnek
a legmelt6bb helye lesz a felesegem szi.i16falujaban:' Az endr6diek
neveben koszonji.ik ezt a szep felajanl<lst. Tovabbi eleti.ikre sok erot
es j6 egeszseget kivanunk, es Isten aldasa legyen eleti.ik minden
napjan.

Ungvolgyi Janos

Az Egyhazmegyei Fohatosag dontesenek ertelmeben 2017.
augusztus I-tOl a gyomaendrodi Jezus Szive plebaniat Turi Kis
Istvan plebaniai kormanyzo Iatja el. Az uj pIebaniai kormanyzo
mar nem ismeretlen a gyomaiak elOtt, hisz 2011 es 2012 kozott
mar sz?lgalt koreikben. Isten hozta!

Szent Laszlo bucsu Hunyan

JLllius 1- jen, szombaton tartottuk templomunk bLICSLI linnepet.
A kornyez6 teleplilesekr61 szep szamban eljottek a hivek. Endrod
r61 gyalogos zarandokok erkeztek. A 10 6rakor kezd6d6 linnepi
szentmiset Ft. Hlise J6zsef celebralta. Szentbeszedeben meltatta
Szent Laszl6 kidly eletet, egyhazszervez6 munk<ljat. Szinte torte
nelem6nit tartott Szent Laszl6 kidly munlGissagar61, ald<ori torte
nelmi korr61. A szentmise vegen a Tordai hasadek koltemenyet adta
elo gitar kiserettel. A szokasos kormenet az es6s id6 miatt elmaradt.
Szentmise utan megkoSZOrLlZtuk a 2012-ben allitott, - 100 eves a
hunyai lelkeszseg - emlektablat. A bLICSU napjan volt 105 eves a lel
keszseg. Az i.innepseg utan a plebania udvaran megvendegeltiik a
hiveket, zarandokokat es elbeszelgetti.ink.

Kurilla Bela
Kepek a 20.0Idalon!

KOSZONET

Szeretnem megkbszbnni a Keresztenydemokrata Neppart
Gyomaendrodi Alapszervezet tagjainak, csaladtagjainak es bara
tainak azt a hatalmas segitseget, akik a Szakmai es Csaladi Na
pon reszt vettek, es a kbzel1600 fos vendegsereget kiszolgaltak,
igya regisztraci6nal, az etkezeseknel, es az elpakolasnal is egesz
nap helytalltak. Az bsszes segftonk letszama 54 fo volt. Nagyon
j61 sikerult rendezveny volt. Kbszbnjuk Prof. Dr. Latorcai Janos
Alelnbk urnak, a nepes KDNP-MKDSZ frakci6 delegaltnak, az al
lamtitkaroknak, az orszag minden reszebol erkezett vendegeink
nek, Nemeth Dezso vallalkoz6nak, a devavanyaiaknak, a tamo
gat6knak, a Liget fUrdonek... sorolhatnank a sort meg sokaig.
Este 8 6rakor olyan rendet hagytunk magunk utan, hogy sokat
nem kellett utanunk takaritani. Isten gazdag aldasat kerem min
den resztvevore, tamogat6ra es segitore. Jbvore ujra talalkozunk
Gyomaendrodbn.

Ungvolgyi Janos, I<DNP Gyomaendr6di Alapszervezet elnoke
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Reformatus gyiilekezeti csendeshet

A Gyomai Reformatus Egyhazkozsegb6l egy kis lelkes csapat
indult julius 17-en a Balaton parti Abrahamhegyre, hogy egyiitt
toltson egy hetet Isten igeje mellett. Talan sokakban felmeriilhet a
kerdes, hogy miert is kell elutazni azert, hogy Bibliat olvassunk. Hi
szen azt otthon is lehet.

Csakhogy egy ilyen het mindig kulonleges eImeny. Nem ter
helnek az otthoni tennival6k, senklnek sem kell sietni haza, hiszen
tudja a csalad, tudja mindenki, hogy "nyaralni vagyunk". S milyen
nyaralas volt. Igazi, oromteli. S lelklleg nagyon gazdagon feltolte
kezve erhink haza.

A delel6tti eloadasok temaja a tekozl6 fiu tortenete volt, amely
alapjan megertettuk, hogy az emberiseg legnagyobb nyomorusaga,
hogy messze tavol szakadt az el6 Istent61, az Atyai hazt6\. Ott va
gyunk a diszn6k valylija mellett es megmagyarazzuk, hogy miert
is j6 az nekunk. Nem akarllnk, vagy nem merunk eszmelni, nem
merunk "magllnkba szallni'; ugy igazan es 6szinten, es klmonda
ni, hogy haza kell mennem. Mert Isten nelkiil az elet nem det. S
olyan j6, hogy haza lehet menni az Atyai hazhoz, haza lehet talalni
az el6 Istenhez. Jezus ebben a tortenetben pont arr6l beszeI, hogy
nekunk olyan Istenunk van, aki tart karokkal varja a megter6 bu
nost. De sokan vannak, aklk ugy gondoljak, hogy dehogy megyek
en templomba, hat mit sz61nak hozza. Testver, vedd komolyan Je
zus uzenetet, ha elindulsz, akkor az Atya elebed fog szaladni. Tart
karokkal val'.

Olyan sokan elmondtak, hogy milyen bunos vagyok, hat hogy
mehetneI<-en oda Isten ele? Hat eppen ugy. Amint vagy. Johetsz. S
olyan j6 volt ebben meger6sodni, s olyan j6 lenne ezt mindenklnek
elmondani, s olyan j6 lenne, ha minden ember megertene ebben a
nyomorult orszagban, meg a hatarainkon tul is, hogy a legnagyobb
baj az, hogy az Atya, az igazi Atya, maga az elo Isten hianyzik az
eletiinkb61. S nem szamit, ki mit mond, nem szamit, mit gondolnak
a szomszedok, mit gondol a csalad, mit gondol a mllnkatars. Nekik
is Isten szeretetere van szuksegiik. Ha Te elindulsz es hazatalalsz,
akkor masokat is hivhatsz. Nem egy felekezetbe, hanem a vilag iga
zi Urahoz, Jezus Krisztushoz.

A delutani el6adasokon a reformaci6 egy-egy alakjaval foglal
koztunk. Volt sz6 az el6-reformatorokr61. Nagyon hangsulyossa
valt, hogy a reformatorok nem hitujit6k voltak. Igazab61 semmi
ujat nem talaltak ki, hanem csak ahhoz akartak visszaterni, ami a
Bibliaban meg volt irva. "Yissza a forrashoz" - hangzott sokszor
a jelsz6. Az ujitas a r6mai katoliklls egyhazban volt tapasztalhat6,
amikor olyan tanitasokat vezettek be, ami a Szentirassal teljesen el
lenkezik. fgy tanulmanyoztuk John Wicliff, Husz Janos es masok
eIetet, munkassagat. Majd konkretan Luther eIetevel es tanitasaval
ismerkedtunk meg. "Az Igaz ember hitb61 el"- hangzott el tobbszor
is ez a nagyon fontos felismeres, ami egyaltalan nem 6j, hiszen ben
ne van az Oszovetsegben es az Ujszovetsegben is. Csak mi embe
rek gyartunk sok egyeb okosnak tiin6 tant, mi egyre tavolabb visz
az e16 IstentOl. A reformaci6 ezt a tavolsagot akarta megsziintetni.
Vissza a Szentirashoz, a Szentiras alapjan gondoll<odjunk Istenr61,
a vilagr61, onmagunkr61, a btinr61, a kegyelemr6\. Ez nem 6j, ez a
regi.

Esti ahitatokon pedig egy-egy valasztasra felhiv6 igaszakasz
r6l volt sz6. Valasszunk Isten es a vilag kozott. Ne hazudjuk, hogy
keresztyenek vagyunk, ha a vilag szerint akarunk gondolkodni.
Legyiink legalabb onmagunkhoz 6szintek es ne akarjunk ketfele
santildlni.

Roviden osszefoglalva: Nagyon aidott es gazdag het all mogot
tunk, s merhetetleniil halasak vagyunk az eI6 Istennek, hogy meg
engedte nekunk, hogy az 0 igejevel foglalkozzunk, hogy hitben
meger6sodjunk. Ove a dics6seg mindenert.

Papp Tibor
reformatus lelkesz

Ahogyan a szarvas kivankozik a foly6vizhez ...

A nyar sok ember szamara a pihenes ideje. Sokan vesznek ki
szabadsagot ekkor es kapcsol6dnak ki otthon vagy tavol a lak6
helyt61. Az egyik legidealisabb i..idi..iles a vizpart melletti, a nagy
melegben szivesen husol az ember es minden el61eny a t6par
ton vagy ? medeneeben.

A Biblia azt mondja:"Ahogyan a szarvas kivankozik a foly6vfz
hez, ugy kivankozik a lelkem hozzad, lstenem!" (Zsoltarok 42,2).
A Szentfras tele van utasftasokkal pihenessel, lazitassal, es kikap
esol6dassal kapesolatosan. Raadasul, annyira fontos, hogy Isten
a Tiz paranesolatban is megfogalmazta ezt. Azt mondja, hogy
minden hetedik napon pihenjOnk meg! Ennyire fontos, hogy
megtartsuk a pihenes napjat."Hat napon at dolgozz, de a hete
dik napon pihenj, meg szantaskor es arataskor is!" (1 M6z 34,21)

Isten keszittetett neki..ink egy pihenonapot a het minden
hetedik napjan, hogy kikapesol6djunk, foglalkozzunk Vele es
megujuljunk. Isten otlete a sajat hasznunkat szolgalja, hogy ne
egji..ink ki. Manapsag, a modern tarsadalmunkban, az emberek
megsem elnek ezzel a lehetoseggel, meg a pihenonapjukon is
dolgoznak. Nyaron es egyik evszakban sem tartanak pihenot.
Meg azok is, akik elmennek istentiszteletre, miutan hazaernek,
visszaternek a munkahoz, es megpr6baljak befejezni mindazt,
amit nem sikeri..ilt a het alatt megesinalni. Ez nem a nyugalom
napja!

Meg a legelfoglaltabb idoszakban sines mentseg arra, hogy
elhanyagoljuk a pihenest! Mit kell tenni tehat a nyugalom nap
jan?

1. Pihentetni a testOnket. Van, amikor a legszellemibb do
log, amit tehetsz, az ha alszol egyet.

2. A lelkunket Isten szeretetere iranyitani.
3. Feltolteni az erzelmeinket olyan eselekedet segitsegevel,

ami feltolt es regeneral, mint peldaul egy hobbi vagy a
sport.

Isten paranesolja ezt, hogy a legjobbat adhassuk magunk
b61 neki es az eleti..ink teljes legyen, ne azt erezzi..ik orokke, hogy
hianyzik valami, mint amikor szomjas az ember. Ha nem tartjuk
meg Istennek ezt a paranesat a pihenest illetoen, akkor szomja
sak maradunk es egyfajta hianyerzet lesz benni..ink.

Pr6baljuk esak ki, milyen ki..ilonbseget erzi..ink azokon a na
pokon, amikor egy egesz ejszakan at piheni..ink, azokhoz kepest,
amikor esak egy par 6rat! Gondoljuk csak at, milyen tevekeny
segek akadalyoznak meg, hogy kipihenji..ik magunkat! Vizsgaljuk
meg a pihenonapjainkat, hogy val6ban Isten szeretetere iranyul
nak-e! Kfvanom, hogy mindannyiunk pihenese Istennek tetszo
m6don alakuljon!

Fi..ilop M6nika
evangelikus lelkesz



Informaci6s napot tartott Junius 28-an Bekescsaban a Bekes
Megyei Onkormanyzat, melyen polgarmesterek, telepulesvezet6k
es civil szervezetek kepvisel6i vettek reszt.

- A Bekes Megyei Onkormanyzat celja az, hogy a teruletfejlesz
tessel es teruletrendezessel kapcsolatos informaci6kat osszegyiijtse,
es a pillanatnyilag relevans, az onkormanyzatok es a civil szerve
zetek szamara fontos tudnival6kat egybegytijtve tovabbitsa. Ennek
erdekeben evente ket alkalommal informaci6s napot tartunk, ahol
nem csupan a Teriilet- es Telepiilesfejlesztesi Operativ Program
mal, de az ehhez kapcso16d6 programold<al kapcsolatban is hivunk
meg el6ad6kat - mondta koszont6jeben Zalai Mihaly, a ECkes Me
gyei Onkormanyzat KozgylHesenek elnoke.

A 2014-2020-as programozasi idoszakban a Teriilet- es Telepii
lesfejlesztesi Operativ Program kozremukodo szervezeti feladatait
a Magyar AlIamkincstar latja el. Celja, hogy tamogassa a TOP for
rasok hatekony es szabalyszeru felhasznalasat, segitse a tamogatast
igenyloket, hogy a projekt otletekb61 sikeres fejlesztesek va16sul
hassanak meg. Az eddigi tapasztalatokr61 tajekoztatta az informa
ci6s nap resztvevoit Albert Peterne, a Magyar Allamkincstar Bekes
Megyei Igazgat6saganak igazgat6ja.

A megyei onkormanyzat - a megyeszekhelyen kivi.il - minden
telepiilesnek kotelezoen segit a palyazatok soran, amennyiben ezt
a telepiiles keri, es nem csak a projektmenedzsmenti feladatokban,

TOP Informaci6s nap Bekescsaban

2017. augusztusI(

Dr. Konstantin Kata, a Nemzeti Fejlesztesi Miniszterium kli
mapolitikai referense a telepi.ilesi eghajlat-vedelmi programokat
es beruhazasokat tamogat6 LIFE Programot, Garay Eva, az EFOP
1.3.1-15-2016-00001 kiemelt projekt kulturalis kozossegfejleszto
mentora pedig a "TOP-5.3.1-16 A helyi identitas es kohezi6 er6si
tese" dmu felhivas Bekes megyei mentorha16zatat mutatta be. Az
informaci6s nap zarasakent Ikvai-Szab6 Imre, az OTP Bank vezet6
tanacsad6ja osztott meg fontos informaci6kat a jelenlev61d<.el.

Sztahovics Zsuzsa

hanem a palyazatokhoz kapcso16d6an egyeb feladatokban is, mint
az elokeszites, szerzodeskotes, vegrehajtas, szakmai megva16sitas,
nyilvanossag biztositasa. Annak erdekeben, hogy a megsokasodott
teendoket megfele16en el tudjak latni, egy 25 fos menedzsmen
ti csoportot hozott letre a megyei onkormanyzat. A csoportban
a nyolc, korabban mar fontos projekteket menedzse16 szakember
mellett asszisztensek es penzugyi feladatokat ellat6 szakemberek
dolgoznak - minderrol dr. Horvath Mihaly, a Bekes Megyei On
kormanyzati Hivatal aljegyz6je informalta a jelenlevoket. A pro
jektmenedzserek is bemutatkoztak a f6mmon, es elmondtak azt is,
Jelen programozasi idoszakban milyen jellegu projektekben tudnak
segitseget nyujtani a palyaz6knak.

A Szechenyi Programiroda projektmegval6sitas soran nylijtott
szolgaltiltasair61 Levai Zoltan regionalis igazgat6 tartott elOadast,
majd az Epitesugyi Minosegellenorzo Innovaci6s Nonprofit Kft.
kepviseleteben Vass Lajos es Radomszki Levente temavezet6k a
SEAP/SECAP (Fenntarthat6 Energia- es Klimaakci6terv) palyazati
lehet6segeir61 tajekoztattak a jelenlevoket. Az energetikai beruha
zasok hatekony megva16sitasanak elOfeltetele a SEAP/SECAP do
kumentum meglete.

doh ir
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nformaci6k: vvww.bekesi'arasok.hu Tel

Kormanyablak Osztaly hrrei:

A lakcfmbejelentest 201l.junius 30-ig a lak6hely, illetve tar
t6zkodasi hely szerint illetekes jarasi hivatalnallehetett intezni.
2017 julius 1. napjat61 azonban -a lakcfmt61 fUggetlenul- bar
mely jarasi hivatalnal benyujthat6 a kerelem.

A lakcfm bejelentesi kotelezettseget szemelyesen, illetve tor
venyes kepvisel6, vagy meghatalmazott utjan lehet teljesfteni,
bizonyos kivetelekkel, -fgy pI. kiskoru gyermek illetve cselekv6
kepesseget kizar6, gondnoksag ala helyezett szemely eseteben
szul6, illetve gondnok teljesiti a kotelezettseget. A lakcfm beje
lentesi eljaras soran lakcfmbejelent6 lapot kell kitolteni. A javi
tas neikul kitoltott lakcfmbejelent6 lap melle ~z ugyintezeshez
szukseges a korabbi lakcfmigazolvany, ervenyes szemelyazo
nositasra alkalmas okirat, illetve amennyiben meghatalmazott
jar el, a fentieken kivul a meghatalmazott szemelyi okmanyai es
teljes bizonyit6 erejG maganokiratba vagy kozokiratba foglalt
meghatalmazasa. Az eljaras soran azonnali eljarasban kiallitasra
kerul az uj lakcfmkartya, amely illetekmentes.

Hat6sagi es Gyami.igyi Osztaly hrrei:

A Hat6sagi es Gyamugyi osztaly 2017.evi feladatait jelentos
mertekben meghatarozzak a januar elsejen hatalyba lepett jog
szabalyvaltozasok, melyek szamos uj hataskort telepitettek a
hivatalra.

A hivatalhoz, ezen belul a Hat6sagi es Gyamugyi Osztalyhoz
kerult a jogi segitsegnyujtas es aldozatsegftes, mely eljarasok
eredmenyekent olyan, tamogatasra szorul6 ugyfeleknek nyuj-

tunk segitseget, akik bGncselekmeny aldozataiva valtak, vagy
ugyved segitsegere van szukseguk, azonban nem tudnak eliga
zodni a hivatali, jogi ugyek rendszereben, vagy nem all m6d
jukban az ugyvedi munkadijat megfizetni. Az ugyfelek mind
ket teruleten benyujthatjak kerelmuket a Kormanyablakban es
szakugyintez6k el6tt egyarant.

Fogyaszt6vedelem

Szinten uj es kiemelt feladat a fogyaszt6vedelmi terulet,
melynek egy jelent6s resze a jarasi hivatalokhoz kerult 2017.
januar l-jet61. A szakugyintez6k ezen a teruleten kozpontilag
meghatarozott terv szerint vegzik a hat6sagi ellen6rzeseket a
kereskedelmi teruleteken. A vallalkoz6k, cegek munkajat igyek
szik segfteni a hivatal szakmai el6adasok megtartasaval, a felme
rul6 kerdesek megvalaszolasaval, hogy minel kevesebb legyen a
hianyossag az ellen6rzesek soran.

A nyar folyaman kiemelt szerepet kap az idegenforgal
mi szempontb61 frekventalt helyen talalhat6, i1letve rendez
venyekre kitelepult vendeglat6-ipari egysegek ellen6rzese.
Megkezd6dik a fiatalkoruak vedelme erdekeben a dohanyzas,
illetve az alkoholfogyasztas visszaszoritasat szolgal6 jogszaba
Iyi rendelkezesek betartasanak ellen6rzese is. Ezen tulmen6en
folytat6dnak a szavatossagra, j6tallasra, illetve artajekoztatasra,
aralkalmazasra vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezesek betartasa
ra vonatkoz6 ellen6rzesek is. Mindezek erdekeben a hivatal a
tavaiyi evben, es mar az iden is szervezett olyan szakmai napot,
ahova a kereskedelemmel foglalkoz6 cegek lettek meghfvva.
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Egeszsegrol-betegsegrol'

Tyukhur (Stella ria media)

VA OSOttl(

Osszeallt a megyei labdarug6 bajnoksagok mezonye

A tyukhllr az egesz vilagon
elterjedt, kertekben, arokparto
kon novo, rendkivUI eletkepes,
lagyszaru noveny, Apro tojasdad

~~(}IIJ'Ih.l'1c."I levelei atellenesen nonek; kis,
feher, csillag alaku viragai van-

.....'U:,....I nak. A stella ria neva latin csillag,
"stella" szobol szarmazik. Szamos
elonyos hatasa mellett azert is
hasznos a noveny a kertekben,
mert vedi a talajt az eroziotol es a
kiszaradastol.

·~_"'.I Tartalmaz: asvanyi sokat, illo
olajokat, E-es B-vitaminokat, kal
ciumot, szelent, cinket, magne
ziumot, kaliumot, kumarinokat,
beta-karotint es nagy mennyi

segben C-vitamint. Nyersen salatakent, parolva, szarftva es tea, turmix
formajaban fogyaszthato. Leghatekonyabb forma a noveny alkoholos
oldata, a tinktura.

Antiszeptikus (fertotlenfto) es nyakoldo hatasanal fogva alkal
mazhato also-es felso leguti fertozesek es kohoges kezelesere. Enyhe
hashajto, emesztest elosegfto hatasu, kedvezo lehet fogyasztasa gyo
morproblemak eseten is. Koszvenyes, reumatikus panaszokat enyhit
het gyulladascsokkento hatasa reven. Almatlansag eseten is ajanlhat6
a tyukhur fogyasztasa. Cukorbetegseg kialakulasakor rendszeres, kis
mennyisegben alkalmazasa segft a vercukorszint alacsonyan tartasa
ban. A belso elvalasztasu mirigyek mukodeset elonyosen befolyasolja,
serkenti a maj es a vese mukodeset, vertisztfto hatasu.

A tyukhur zsfrold6, csokkenti a koleszterin es a triglicerid-szintet.
Etkezes elott naponta 1 csesze tyukhurtea epekoold6 hatasu. Wrzsfr
csokkentesre 2 h6napig naponta reggel, ehgyomorra es etkezes elott
ajanlott 1-2 csesze tea ivasa, majd elegendo az oldat hetente 1alkalom
mal torteno fogyasztasa.

Anyagcsere-fokozo hatasa miatt naponta, reggel1 csesze tea alkal
mazasa javasolt fogy6kura idejen.

A tyukhur keszftmenyek ajanlottak kUlonbozo szervekben megjele
no cisztak kialakulaskor is.

Borbetegsegek, pattanasok, kelesek, vagasok gy6gyulnak tyukhur
teaval ttirteno borogatas hatasara. Szaraz, viszketo, ekcemas bor keze
lesere, rovarcsfpesek enyhftesere szinten ajanlott a gy6gynoveny oldat
tal torteno borogatas vagy a fOrdO.

Duzzanatok, zuz6dasok, aranyer es fekelyek kezelesekor eljarha
tunk ugy is a borogatas keszitesekor, hogy a friss, viragz6 novenyt lefor
razzuk, pepesse zuzzuk es a beteg felUletre helyezzUk.

A fOrdo keszftesehez 25 dkg tyukhurb61 1 liter vizzel forrazatot ke
szftUnk, majd a kapott oldatot ontjuk a fOrdovfzhez. Ajanlott fOrdesi
ido: 15 perc.

A tea keszftesehez 1 teaskanal tyukhurt forrazunk 2,5 dl tiszta, kl6r
mentes vfzzel, 10 percig allni hagyjuk. A gy6gynoveny oldat femmel
nem erintkezhet, cukrot, citromlevet ne tegyunk a teaba, izles szerint
mezzel fzesithetjuk.

A tyukhur kenocse diszn6zsfrral keszitheto, hasonl6an a kor6m
virag kenocshoz es aranyer, sebek, fekelyek, ekcemas bor kezelesere
hasznalhat6 a noveny er6sszehuz6 hatasa miatt.

Meregtelenftes celjara, tavasszal 10 napig ajanlott naponta 1 kis
csesze gyum61cscentrifugaban turmixolt, mezzel fzesftett tyukhur ital
fogyasztasa. Az ital a majmukodest serkenti es a borre is j6 hatasu.

A szaraz reszektol megtisztftott gy6gynoveny szaritasa arnyas, szel
los helyen ttirtenik, A n6venyt gyakran at kell forgatni, hogy a penesze
deset megelozzuk, Ha hozzajutunk egesz evben, folyamatos gyujtese
javasolt.

A tyukhur tavaszt61 oszig viragzik, ajanlott gyujtesi ideje majustol
novemberig tart.

Forras:
www.egeszsegcenter,eu/.. ./tyukhur-a-sokoldaIu-gyogynoveny.

html
dr. Macsari Judit

Jelentas valtozasok kovetkeznek be a kovetkeza 2017-2018
as Bekes megyei labdarug6 bajnoksagok lebonyolftasi rendsze
reben. Az MLSZ Bekes Megyei Igazgat6sag tarsadalmi elnokse
ge meg junius elejen eldontotte, hogy az augusztusban rajtol6
uj idenytal ketszer 12 csapat alkotja majd a masodosztalyu me
zanyt. A Megyei I. osztaly jovajet a nevezesek es az NB III-b61
kiesa csapatok letszama hatarozza majd meg. A masodik vonal
feltolteset az MLSZ ervenyben leva szabalyai szerint hajtja vegre
a Verseny Bizottsag. A megyei csapatok nevezesi hatarideje juli
us 7-en jart Ie. Ezt kovetaen alakult ki, mind az elsa osztaly, mind
a masod osztaly teljes letszama.

A Megyei I. osztaly elaza szezon bajnoka, a Fuzesgyarmat
felkerult az NB Ill-ba, ahonnan viszont harom megyei csapat is
kiesett - Gyula, Mehkerek, Bekescsaba II. - akik mindharman ne
veztek az uj idenyben a megyei bajnoksag elsa vonalaba. A ne
vezesi hatarida utan kiderult, hogy a Mezakovacshaza a masod
osztalyba nevezett, a T6tkoml6s csak a harmadosztaiyba, mfg a
Szabadkfgy6s iltmenetileg szunetelteti a felnatt egyuttesenek
szerepelteteset megyei szinten. A masodosztaly feljut6 helyen
vegzett csapatai kozul pedig egyik sem vallalta a megmerette
test az elsa osztalyban. Ezek ismerteben a Megye I. osztaly 12
csapat reszvetelevel kezdi meg a pontvadaszatot augusztus 12
en.

A Megyei II. osztalyban feljut6k es kiesak hfjan a teljes me
zany egyutt maradt, hozzajuk kerult az elsa osztalyt nem vallal6
Mezakovacshaza, valamint a harmadosztaly ket csoportjanak
elsa harom-harom helyezettje es a szazalekosan jobban telje
sfto negyedik helyezett csapat. Az osztaly eszak-deli csoportja
nak kialakftasaban a foldrajzi szerep lesz a meghataroz6, a 44-es
fout lesz a hatarvonal, a harom bekescsabai garda kozul ketta az
eszakiba egy a deli csoportba kerul.

A csoportok beosztasai:
tszak: Atletico Bekescsaba, Bekescsabai MAv SE, Bekesi FC,

Bekesszentandrasi HMSE, Bucsa SE, Csabacsudi GYLSE, Dobozi
SE, Gyomaendradi Fe, Mezaberenyi LE, Okany KSK, Sarkadi KLE,
Sarkadkereszturi SE.

Del: Battonyai TK, Csanadapacai EFe, Csorvasi SK, Ketegy
haza SE, Kevermes SEt Kunagotai TE, Lakoshaza KSK, Mezako
vacshazi TE, Mezamegyer SE, Nagyszenas SE, Oroshazi MTK-ULE
1913, Ujkfgy6s Fe.

Az elsa es masodosztaly 12 csapatos bajnoksaganak lebo
nyolftasi rendszere is megujul. A bajnoki pontvadaszat ketfor
dul6s alapszakasszal indul, ami 22 bajnoki fordul6tjelent. Az fgy
kialakult erasorrend alapjan az 1-6. helyezett csapatok a felsa
hazba, mig a 7-12. helyezett csapatok az als6hazba kerulnek. A
rajiltszast kovetaen, - ami meg 10 bajnoki fordul6 - alakul ki a
csoportokon belul a vegleges helyezes. Az elsa osztaly bajnoka
feljut, mig az utols6 ket helyezett csapat kiesik. A masod osztaly
csoportjainak bajnokai, egy-egy csapat feljut az elsa osztalyba,
mig az utols6 helyezettek, egy-egy csapat kiesik a harmad osz
talyba.

Az MLSZ Bekes Megyei Igazgat6sag szekhazaban nyilvanos
keretek kozott elkeszftettek a 2017-2018. evi megyei I. es II. osz
talyu labdarug6 bajnoksagok sorsolasat.

A Gyomaendradi FC fgy kezdi az uj labdarug6 idenyt:
1. fordul6: Augusztus 12. szombat 17:30 Gyomaendradi FC

- Sarkadkereszturi SE
2. fordul6: Augusztus 19. szombat 17:30 Atletico Bekescsa

ba - Gyomaendradi FC
3. fordul6: Augusztus 26. szombat 17:30 Gyomaendradi FC

- Mezaberenyi LE

Fulop Zoltan
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Huzly Karoly aranymises
- egy endrodi ember tisztelgo sorai-

Kedves Olvas6!
Az alabbi olvas6i level a Bekes cima ujag 3. evfolyamanak 43.

szamaban jelent meg 1874. okt6ber 25-en. A levelben reszletesen
megismerhetjOk Huzly Karoly egykori endrodi pteMnos (1841
1852) szemelyiseget, endrodi mak6deset es az endrodiekkel val6
kapcsola ta t.

"Levelezes.
Endrbd 1874. okt6ber 20.
Bekesmegye egyik hajdani

tablabinijar61 6hajtok kegyele
tesen frni. - F6tiszt. Huzly Ka
roly ur 0 nagysaganak, bekesi
fbesperesnek, Szt. Laszl6 kiraly
prepostjanak, nagyvaradi I. szer.
kanonoknak, debreczeni pleba
nosnak s egykor aldozarsaga
kezdeten a nagynevu es hatar
talan j6tekonysagai altai aldott
emlekezeW Lajcsak Ferencz
nagyvaradi pOspbk kedvencz tit
karjfmak aranymises aldozarsa
ga dics6 es szerencses alkalma
b61, 6neki b felsege a kiraly altai
a Up6t-rend lovag keresztjevel
dfjmentes fbldiszitese, kitUnte
tese minekOnk, endrbdieknek
is brbmre gyujta sziveinket; en
gedje tehat a tekintetes szer
kesztoseg, hogy midon a leg
kegyelmesebb ur meltatta a
valodi erdemest: rbviden, mint-

HUZLY KAROLY egy viszhangjaul a debreczeniek
osztatlan brbmenek mi is nyilva
nfthassul< e sorokban Onnepe

Iyes brbmOnket, mert az aranymises prepost-kanonok-Iovag ha
szeretve tiszteltetik Debreczenben, itt is epen ugy oly mervben nyi
latkozik iranyaban az, mikent 1869-ben; midon ot 6 excellentiaja a
megyespOspbk ur kfsereteben, mint bekesi f6esperest Odvbzleni,
tisztelhetni, szerethetni szerencsesek valank. Akkor a szeretve
tisztelo 6vati6kat latvan a megyes pOspbk ur b excellentiaja, mint
kbzvetve, ertesOlek odanyilatkozott: hogy "ez mar val6di nepsze
ruseg." Es csakugyan annyi evek (1852) 6ta es utan a nep gaz
dagja, szegenye, ferfia, asszonya uton-utfelen, templomban, sajat
lakasaikban cs6kolta, cs6kolgatta Odvbzlo ot oly jelenetek kbzt
es oly mervben mely a keresetlen szeretet szOlte val6di nepsze
ruseget bizonyita be - peldanak okaert: Rbviden elmondom:
hogy mi volt az ok, mely e szent es szep okozatot eredmenyeze.
Az ok, mely bt, az aranymises f6papot fokozatos biztosan emele
a nepszerusegben, szeretetben, elismeresben, kbzbecsOles
9,en, es a papi meltosagok kbreben: sajat egyenisegeben rejlik!
o tudta es lelkeszi palyajan ervenyesfteni iparkodik vala, hogy
nem az engedelmesked6ben, hanem a parancsol6ban kell lenni
az okossagnak; - hogy nyitva tartsuk fLileinket, midon az alatt
val6 lelkenek minden erzelmeit eleadni akarja; hogy az-az egye
dOli igazsagos nagyravagyas, Isten szereti, s az b szeretete jutal
maul szeretetben gyarapodni a j6tekonysag folytonositasa altai;
hogy mert kell szelfden, szerenyen es halkan beszelni, hogy ha
elbljar6 vagy, haragodban ne bOntess senkit, hogy a penzszeretet
egy soha ki nem alv6 kemencze, egy zsarnok a vilagon; hogy a
rang s tekintely annak val6, ki azt az elnyomottak es a gybtrbttek
megszabadftasara hasznalja; hogy aki a lelkiek- es testiekben a
kis dolgokat hasznalni tudja, az nagy kincseket gyujt maganak..
hogy a mbgbant6nak rbvid, szelfd sz6val kell felelni, es megtbrve,
s6t legy6zve van az 6 haragja... hogy nem szabad megvetnOnk
kitsem embertarsaink kbzbl, - mert a muvesz nem Wrheti el, hogy
mOvet az 6 jelenleteben 6csaroljak. Az Isten mindenOtt jelen van,
az ember az 0 mOve... Hogy nem kell az embereket hibaikert
gyulblni, sem pedig a hibakat az emberekert szeretni! ... hogy

peldaval jobban hat az ember, mint a tanftassal, mert ami mar meg
tbrt s be is van bizonyftva, azt brbmest tartja fbkepen a neposz
talybeli ember hasznosnak; hogy valamennyi magas melt6sagok
es nagy ranguak fblbtt ragyog "az isten igazi szolgajanak" czime.
Mert Huzly igy elt, mar Endr6dbn laktakor bira tbbb, meg' jelenleg is
orszago,san szerepl6 s hfrneves fburaink baratsagszerO bizodalmat,
tiszteletet! Endrbd lakossaga kbzbtt pedig terjesztette - plebanosi
(neplelkeszi) czimehez hiven a finomabb tarsadalmi szokasokat,
fbkepen menyegz6k s egyeb csaladias nepOnnepelyek alkalmaval,
a kerteszetnek kOlbnbse!'1, a belso kerteszetnek b adta, ugy sz61
van, az els6 lendOletet... 0 mar, mielott Pet6fi enekelte volna, nagy
mervben peldaad61ag ervenyesfti vala, hogy "Szeresd a viragot es
ne feltsd szivedet, mert ki ezt szereti : rossz ember nem lehet."
Mig ekkent hfvei kbzbl szegenyt, gazdagot, fbkepen a hasonszenvi
gy6gyaszat sikeres alkalmazasa altai, melynek Debreczenben ko
szorusa Ibn! halas szeretettel magahoz csatolt a sirig, a sfron tulig:
addig az 6 melt6sagos, modeszt, nyajas, tapintatos es eszelyes
magatartasa s nyiiatkozatai altai igen kedvelt tagja' volt es maradt
a magasb kbrbknek is.

Vendegszereto egyszeru haza ismeretes volt Bekesmegye uri
kbreiben....

Mint Isten lelkeszerinti pap tudvan azt, hogy aki enekel, ketszer
imadkozik, az Isten dicsoftesere zengett enekek terjeszteseben es
muveleseben, - tbbb szep nepies irasu enekszbveget b maga
frvan - sokat faradozott es aldozott ... Kbzel es tavol videkrol jbttek
uri csaladok tagjai ide Onnepelni, gybnybrkbden'dok a fbldesapak .
leanygyermekeib61 szervezett enekkar szepenekleseben .... mely
enekkart szomszedhelyekre is atkertek Onnepelyesebb temetesek
kor. Nem egyszer zendOlt meg Endrbd szep nagy templomaban
Haydn "Teremtes" czimO szep hymnusa vagy az "Egek magas jelbltje"
szep dallama, melynek szbveget legel6szbr b ford ita magyarra, mas
szavakkal ugyan, de hason ertelmenyO szbveggel. Debreczenben
is b szervezte legel6szbr es pedig majdnem egeszen saja! kblt
segen az enekiskolat, az akkori jeles kath. eneklesz Engesser
Antal vezetese alatt, ki a hires pesti eneklesznek Engesszer Ma
tyasnak zenedei tanarnak es zeneszerzonek edes testvere volt.
Mindezekb61 nyilvan val6, hogy a kiralyi kegy melt6 egyent tUntetett
ki, a hogy ha az 6 nevehez rang es czim nem tartoznanak is, 6 azok
nelkOI derek kath. magyar hazafi pap volna; mert nem a helyek teszik
a fertit nagygya, de a ferti mint gyemant a helyet, tUnteti ki a helyet!
EI nem mulaszthatom itt fblemlfteni, hogy a forradalom utani kbz
vetlen evekben tbbbszbr volt bnagysaga egyes nem magyar em
berek spionirozasa es nemtelen fbladasai folytan zaklattatva meg
csend6rbk motozasa altai is.... igy akarvan oneki a nyomorultak
artani, hanem hat.. .. vessOnk fatyolt a multakra; majdan, ha ugy
engedi id6m es kedvem " Videki elet" czimO tollrajzaim "endr6di
spektakulumok" reszleteben azt is kbzzeteendom. Isten eltesse
OnnepeltUnket j6 kedelyben addig, mig e sfron inneni elet terhere
nem leend.

Idosb Bus magyar."

folytatas a cimlapr61
A magankezelesben leva Papp Zsigmond hagyatek nagy

szammal ariz emlekeket az elsa vilaghabonib61. A neprajz sza
kos hallgat6k a tajhazi gylijtemenyen kiviil a Papp Zsigmond
hagyatek elsa vilaghaborus temaju fotogyGjtemenyet digitali
zaltak. A munka nem csupan egy szakszerli nyilvantartast je
lentett, hanem a Debreceni Egyetem Neprajzi Kutatocsoportja
valamint a szentendrei Szabadteri Neprajzi Muzeum kazas ku
tatasi programjaban val6 reszvetelt is. A program celja egy olyan
digitalis archivum letrehozasa, melyben az orszag tajhazaiban es
kis gyujtemenyeiben talalhat6 elsa vilaghaborus anyag digitali
zalt formaban elerheta lesz. A hetes szakmai gyakorlat vezetaje
Kovacs Laszlo Erik etnografus volt. A het folyaman Dr. Forisek
Peter dekanhelyettes es Dr. Maticsak Sandor intezmeny igazgato
meglatogatta a hallgat6kat, valamint a zar6 nap delutanjan ela
adott kutatasi prezentaci6kat Dr. Bereczki Ibolya a szentendrei
Skanzen f6igazgat6-helyettese ertekelte. Kaszanji.ik a hallgatok
nak es a kutatast vezeta tanaroknak a munkajat es jav6re ujra
varjuk a fiatal kutat6kat varosunkba.
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A' Bekes megyeben kebelezett Gyoma mez6
varosi katholikus k6zseg, a' mult evi sz. Mihaly h6
29diken ritka szerencseben reszesi..ilt, 's egy 6r6m
napra viradt fel; mellyet atyai kegyessegu f6ldesura,
a' minden j6ert es hasznosert buzg6 ifju Vodianer Sa
muel keszitett szamara a' gyomai katholikus templom
f61epitetese es minden szi..iksegesekkel ellatasa altaI.
Gyoma kath. k6zsege sokaig szuk61k6dven az isteni
tiszteletre alkalmatos helyben, az ajtatossagukat ve
gezni ohajt6k kenytelenek valanak az egy 6ranyi ta
volsagban fekv6 Endr6d anyatemplomba gyUiekezni.
E' bajon segitni akarvan az endr6di buzg6 esperes es
plebanos, t6bb nemesszivu emberbaratot felsz6litott:
nyujtananak segedkezet a' Gyoman epftend6 kath.
templom javara, rninek sikere az 16n, hogy a' templom
talpk6ve a' fentisztelt esperes Labos Janos ur altai
letetetek; azonban nem leven elegend6 eszk6z epites
folytatasara, az i..idv6s szandek nem si..ikeri..ilhetett. Ezt
meghallvan a' nagyvaradi deak szertartasu megyes
pi..isp6k 6 exctiaja; orvosolni mindig kesz f6pasztor
felsz61itotta az emlitett f6ldesnrat, szfveskednek a'
gyomai kath. templom epiteset reszer61i segedelem
mel el6mozditani. Azonban a' tisztelt f61desur nem
csak a' f6pasztori felsz61itasnak engedett, hogy jobb
agyainak lelki javokr61 gondoskodni legszentebb k6
telessegenek ismeri, ezert a' templomot egeszen tu
lajdon k61tsegen epittete fel, 's hogy a' gyomai kath.
hivek minel el6bb reszesi..iljenek e' j6teternenyben,
tUstint megteve a' szi..ikseges rendeleseket. Mihelvt
a' ternplom elkeszi..ilt, az oltaron Peschky J6zsef pesti
mi..ivesz altai jeles izlessel es i..igyesseggel festett sz
M6ricz kepe f6lallittatott, 's a' templom az isteni tiszte
letre megkivantat6 minden 61t6zetekkel es edenyekkel
a' nagylelki..i f61desur b6kezusegeb61 gazdagon ellatta-

tott: az i..idv6s sikeren 6rvend6 f6pasztor szemelyesen
megjelent Gyoman , s a' f6nnevezett napon segedszol
galattal vegze a' k6rnyekb61 6sszegyi..ilt urasagok, va
lamint a' helybeli birtokos es az 6r6mittas kath. k6zseg
jelenleteben a' f61szentelesi szertartasokat, mi alatt
megindulva esedeztek a' halas jobbagyok az egek
Urat61 aldast, megelegedest, hoszu eletet j6tekony
f6ldesurokra, ki illy fenyes bizonysagat adta, meny
nyire sziven fekszik az Isten dics6seget terjeszteni ,s
alattval6inak boldogsagat eszk6z6lni. A' templomfel
szentelest baratsagos lakoma k6vette a' vendegsze
ret6 urasag lakaban, melly alatt a' b6kezu vendegl6
mindenkit reszesiteni akarvan ezen a' gyomai lakosok
nak elfelejthetetlen i..innepely 6r6meiben, az uradalrni
lakba 6sszesereglett szegenyebb sorsu lakosokat is
megvendegelte, ,s k6z6tti..ik penzt osztatott ki. S6t me_g_
itt sem allapodott meg a' j6tekony emberbarat ifjabb
Vodianer Samuel ur, hanem tapasztalasb61 tudvan,
milly i..idv6s mar a' serdi..i16 kisdedekben f61eleszteni a'
benn6k rejtez6 isteni szikrat, az eszt, - tudvan, milly
boldogit6 hatasu kivalt a' f61dmivel6osztalyra a' gyer
mekek koran megkezdett nevelese: egy alkalmas epi..i
letet szerzett azon szandekkal,hogy benne kisded6v6
intezetet allitson, ,s e' czelra, mind a' megvett epi..iletet
elrendeztetni, mind egy i..igyes tanit6t tulajdon k6ltse
gen tartani magara vallalta. Adja a' kegyes eg, hogy
a' szent szandek minel el6bb sikeri..ilj6n, aldja meg a'
kisdedek mennyei atyja mind a' nagylelku alapit6t, a'
jobbagyairol illy atyailag gondoskod6 f61desurat ,s j6te
v6 emberbaratot, mind csaladjat; miert is a' halas job
bagyok az Istent buzg6n kerni meg nem szunendnek.

K6zreadta: Hegedus Bence
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ovatvezeto: PoIa.nyi Eva

Mikszath Kalman: A kis csizmak

Keskeny, szUrke felhOfosz
lanyok usznak a kornyek fololt.
Nagy egihaborU lehetelt az ej
jel, esavel, viharral, villamlassal
vegyes. Latszik is a nyoma min
denfele, a fak gallyai Ie vannak
tardelve, faleveleken, fliszala
kon esaszemek esillognak, a
templomsoron a nagy garadban
zuhog a viz. Voneki Janos uram
portajan egesz toesak allnak, a
Zako Mihalyek kertjeben pedig

- eppen az iment meselte MihOk Magda - a madarfeszket is lemosta
a farul a zuhogo zapor.

Kad gomorodik a sar fololt, Mlatszo es feheres, mint a muszlin
ruha, a falusi kemenyek rustje folfele szal/, megannyi jele, hogy mar
nem lesz esa, bar az eg moreos, borus meg, akar a Bizi apo area, ki
meghajolva, ingadozo leptekkel megy a hosszu utean Szues Istokkal,
a komuvessel. Hogy osszeeselt az oreg! Nem is esoda, esovestOl
eri a veszedelem. A lany megha/, okrei folfuj6dnak, esure, asztagja
megeg, lovait elhajtjak a szegenylegenyek.

Hanem erzi is a sulyM az Isten "masik" kezenek, ha nem tudta
megbeesUlni a jobbikat. Bezzeg kellemeztetne most mar magat 0
szent felsege elott, mi6ta a legenyfia is a halallal viv6dik, megfogad
ta, esak arra val6 lesz a vagyona, hogy j6t tegyen vele.

De bizony hidegen fogadjak az egek. Val6sagos esoda tortent.
Mikol' a Maria-kepet hoztak, amit a templomnak vett - leszakadt
a szeker alatt a Bagy hidja, 16 odaveszett, koesi, kep diribdarabra
ZllZ6dolt.

Az emberek az udvarukr61 es a keritesek mogul nezik, amint
vegigmegy a hosszu krispinben, apr6, kopasz fejet a vall-Iapoekai
koze huzva.

- Csiba te, ne te - veszi fol a sz6t Bonger Panna -, legalabb mar
ti ne bantsatok. Eleget veri az Isten. Vgyan tegyen, lelkem, egy-ket
hasabot az ust ala, mig megkavarom.

- Nedves ez a tUzeio - veszi M a sz6t ozvegy Csupor Matyasne.
- Az en idomben meg a fa is jobban egett, Panna. Hanem ez a Bizi
dolga! Tudod-e, mi tortent megint az ejjel1

- Talan a kokereszltel a temetoben1
- Beleutott a mennyko, lelkem. Osszetorte. Pedig esak tegnap

allitot!ak fol nagy koltseggel.
- 0, 61 - hUledezek Bonger Panna. - Akkor bizonyosan odamen

nek. Eredj esak, kis Andris, nezz utanuk, fiam, hova fordulnak el a
savanyu kult61l

A "falu gyermeke" (ugy hiltak a szelid kepu, anyMlan-apMlan
fiut) ott guggolt az udvar kozepen a lekvarfoza katlan mellelt, ami
igen irigylendo allapot volt ra nezve, mert nemesak a labait melen
gethette a Wznel (esipos az ido egy kiesit), hanem a j6szivu Bonger
Panna a kostolast is engedte.

Hogy most mar ott kell hagyni a yen Bizi miatt ezt a nagy
boldogsagot! l<elletlenUI kullogott utanuk. Csakugyan a temetobe
mentek.

Az asszonyok igazat mondtak, a gyonyoru piros kokereszt ott
hevert ket darabban a sargul6 pazsiton. Nini, hova lettek az aranyos
betlik! "Isten dieseretere emeltette Bizi J6zsef." [ppen a beWknel, de
rekon torte kette nyilaval az Isten, mintha mondana: "Nem kell a
diesereted, Bizi J6zsef, a Maria-kep sem kellett, ez sem kell."

Az oregember elkapta fejet a faldro/, hoI adomanya szettorve
hevert, es nem mert folnezni az egre sem, ahol olyan nagyon harag-

szanak ra. Revedo szeme a gyermeken akadt meg, mintha annak a
boglyas feje lenne kozbUI egnek-foldnek. Andras a korisfanak dOlt,
s az ittas, kover temetOi foldbe besuppedt labait folvaltva emelgetve,
bamesz kivanesisaggal nezte Bizieket.

- MenjUnk innen ... - monda Ist6k.
- Hat a kereszttel mi tortenjekl - kerde Bizi fojtott hangon. - Osz-

szeragasztod1
- Nem en! - vislOnza Ist6k tompan. - Amit az Isten ujja osz

szetort, azt nem szabad az ember ujjainak osszeilleszteni. Bizony,
kigyelmedet meglatogatta az Isten ...

Az oregember fogai osszevaeogtak.
- Hiszen ha esak latogatna! - kialtott fol keseruen. - 6 mar na-

lam lakikr Ist6k, alland6an nalam lakik.
- Tlirni kell, Bizi uram!
- Pedig hidd eI, /st6k, nem vagyok rossz ember.
- Fosveny yolt kelmed, szivtelen, gogos. A vilag elejenek kepzel-

te magat. Aztan, valljuk meg az igazat, uzsoraval szerezte kineseit.
- Nem beesUlom mar oket semmire... - horge. - Fazom, reszke

tek. Valami rossz eloerzetem van. Mintha marokkal fogna ossze
valaki a szivemet. Meglasd, ismet szerenesetlenseg val' ream... 6,
te kifogyhatatlan Isten, mivel engeszteljelek meg! - Elhagytak a te
metat.

- Hej, nil - kialtott fol Ist6k. - Hat ez a poronty mindig a sar
kunkban van! Milyen vorosek a labszarai a hidegtOl! Takarodsz in
nen mindjart, te kolyok!

- Ne kergesd azt a gyereket, Ist6k. Olyan j6lesik, hogy itt latom
mellettunk. Qyere idebb, kisfiam!

Az oreg arra gondolt, hogy abb6l a borUs egbOl egyszerre lepat
tanhat meg egy viI/am, de esak akkor, ha mar az a gyerek itt nem
lesz.

- No, gyere hat kazelebb!
- De esak hadd menjen haza - veli Ist6k -, megveszi a labat az

isten hidege!
- Miert nem Mztal esizmat, fill! - kerdi Bizi uram szeliden.
- Ninesen esizmam - monda a gyerek slOmoruan.
- Hat miert nem varrat apad1
- Nines apam! - felelte kozonyosen.
Ez a kozonyos sz6 fogta meg Bizi ap6t. Hogy nevelkedik ez fo/,

ha meg a szeretetet sem osmeriL ..
Sz6t1anul megfogta a kis Andras kezet, s vitte magaval vegig a

nagy utean, Ie egeszen a templom melle.
Ott aztan benyitottak egy hazba, amelynek kapujara ket sarkan

tyus esizma volt kifestve, aranyos rojtokkal s a kovetkezo alairassal:
Filcsik Istvan esizmadiamester.

- Merjen ennek a gyereknek egy par esizmat, Filesik uram, az en
kont6mra! - monda Bizi ap6.

Fi!esik megnezte a gyereket, s igy sz61t:
- Eppen van egy ilyen kis esizma keszen. Folteszem a bundamat

egy 6eska lajbi ellen, hogy jo lesz.
A kis esizmM e!ahoztak, esakugyan jo volt: mintha a labara on

tottek volna.
A gyerek orult neki, ragyog6 mosoly Ult ki areara, s vigan kopo

gott az oreg utan a pitvarba.
Ott kUnn ezalatt eloszlottak a felhok. Mikor Bizi ap6 kilepett az

udvarra, a napfeny e!ontotte SlOmorll areal, az egbolt nyajasan mo
solygott. A ruvek nevettek ra az uton, sot meg a meggyUlt esovizek
is. Mintha uj levegot szivott volna be, konnyebben erze magat.

- Add ide a kezedet, fiam! Olyan j6 meleg kezed van. Eljossz-e
hozzam1

A gyermek a esizmM nezte gyanyorkodve, s igy sz6lt:
- A lekvarfozeshez szeretnek menni!
- Nem, te velem jossz. fme, itthon vagyunk mar, itt lakunk eb-

ben a eserepes hazban.
A kapuajt6ban a koesis varta azzal a hirre!, hogy az ellopott 10

yak megkeri.iltek, a tornaeon a doktor fogadta vidam areca!, a fia
mar tul van a veszelyen.

Bizi ap6 halateljesen nezett fol az egre.
Milyen messze van es megis milyen kozel. ..
Egy par esizmaval meg lehet jarni egy 6ra alatt...

Mikszath Kalman 170 eve szUletett, noveUajaval emleke
zUnk I'a.
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A ZTAG
A mezogazdasag muszaki fejlesztese

A dmet tehettem volna idezojelbe,
mert ezen admen vagy ehhez hasonlon
irt disszertckiokat, szekfoglalokat az a
Dimeny Imre, aki iden tavasszal hunyt el,
s noha nem sok megemlekezest olvashat
tunk a sajtoban, megis elmondhato, hogy
a XX. szazad nagy agrarpolitikusa volt a
nemreg elhunyt nadudvari SzabO Istvan
nal egyiitt. Nem megemlekezest kivanok
most imi, azt majd egyszer maskor, hi
lon-hilon meltatva a ket kiemelkedo
szemelyt. Most a dmben leva gondo
latrol szolneI<. arro!, hogy vajon tudjuk,
ismerjiik-e a mogotte leva tartalmat. A
Komollon sziiletett szekely fill a kolozs
vari mezogazdasagi fOiskola elvegzeset
kovetoen a haborll befejezese hozta don
teskenyszerbe. Romania vagy Magyar
orszag? 6 Magyarorszagot valasztotta es
barmilyen beosztasban dolgozott, a dm
ben szereplO gondolat foglalkoztatta. Mit
is ertiink ezen? Valoszinu, hogy most az
aratasok soran mikor egy elOzeI<.enyen
felrehUzodo kombajnt kerilliink ki vagy
a tobb szaz loeras traktor ket nagy pot
koesit is vontat, arra gondolunk, a me
zogazdasag miiszaki fejlesztese megtor
tent. Demeny Imre a muszaki fejlesztest
tagabban hatarozta meg. Meghatarozasa
szerint biologiai, kemiai, teehnikai es
emberi pillereken nyugszik a fejlesztes.
Nines sorrend a fenti tenyezoknel, ha
nem azok aninya a meghatarozo. Vegyiik
sorra, a biologiai piller a korszeru fajtak,
mind az allattenyesztesben mind a no
venytermesztesben, kerteszetben. A ma
sodik a korszerii kemikaliak alkalmazasa,
novenyvedoszerek, mutragyak, termesfo
kozok, a teehnikai pedig a gepek termesz
to berendezesek es a tartas technologia
eszkozei. Az emberi tenyezo is egy a negy
koziil, a hozzaerto, megfelelOen kepzett
ember. A negy piller fontossagcit es ara
nyat egy, a mezagazdasagi szakemberek
szamara ismert novenyelettani torvennyel
magyarazta. A Liebig torvenyt sokan is
merjiik es ismerik. Aranykalaszos gazda
tanfolyamokon en a vetesforgo elmagya
razasaval tartottam egyforman fontosnak.

Liebig egy kiilonbozo donga magas
sagu hordoval jellemezte a tapelemek
fontossagat. Egy ilyen dezsaba barmeny
nyi vizet is ontiink, a legalacsonyabb
donganal kifolyik a viz. Az elv tehcit azt

mondja ki, hogy a noveny szamara mi
nimumban leva tapelem hatarozza meg a
termes mennyiseget es minoseget. Tehcit
a tapelemeknek a helyes aranyaban kell a
miitragyazast tervezni. Ugyanezt mond
ja Dimeny Imre is: a muszaki fejlesztes
eseteben is a helyes aranyt kell eltaiaini.
Nemregen ertesiilhettunk arro!, hogy a
Bethlen Gabor Szakkepzo IskoIaban a
sajti.izemet felujitottak es a korszeruen
felszerelt mezatliri teleprol erkezo bivaly
tejet fogjak ott feldolgozni. Elemezve ezt a
hirt a muszaki fejlesztes szempontjabOl. A
biologiai feltetel adott, mivel tejtermelesre
nemes[tett olasz bivalyok a tejelo egyedek,
ennek megfelelo az ottani technologia, a
takarmanytermesztes megfelelo kemika
liakkal ellcitott es az emberi tenyezo meg
a kepzesre, tovabbkepzesre is kiterjed.
Dimeny Imre a mezogazdasagban tobb
fontos beosztasban dolgozott, 1967-1975
ig a mezogazdasagi es elelmiszeripari mi
niszter tisztseget toltotte be. Ezt a ket aga
zatot mindig fontosnak es egyiitt valonak
kepzelte el. Dimeny Imre elkepzeIeseivel
nem volt egyedi.il. Nemreg hunyt el Szabo
Istvan a Nadudvari Voros Csillag szovet
kezet legendas hiru elnoke, akit kozossege
28 eves koraban valasztott elnoknek. Tob
ben voltak, akik nem a szovjet tipusli szo
vetkezetben gondolkodtak. fgy valt fontos
reszeve a mezogazdasagnak. A haztaji es
a muszaki fejlesztes reszekent egyre tobb
nyugat gep gurult Ie a vasliti vagonokrol.
HoI tart ma a muszaki fejlesztes, jok- e az
aranyok? Sok hasznos lepes tortenik, de a

videk fennmaradasa erdekeben ez ma is
fontos tema. Ne restelljunk neha visszate
kinteni es a jot peldaul venni!

Dimeny Imre Szechenyi-dijas agrar
kozgazdasz. MTI Foto: Kovacs Attila

Szabo Istvan

Irodalom: Gorongyos lit Dimeny Imre
eIetutja szerkesztette: Varga Zsuzsanna

Szabo Istvan eletutja Nadudvartol
Nadudvarig Szerkesztette: Romsics Ignac

Varfi Andras
Kovacs Imre Tcirsasag alelnoke
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RESZLETEK A "VISSZATEKINTES"-BOL - VI. RESZ

1950
(folytatas)

Rendszeresse valt a parasztgazdak iildozese. Egyre tobben ke
rultek bortonbe kitalalt vadakkal, majd vittek 6ket rabtaborba,
vagyis munkataborba. Saj6babony es Kazincbarcika volt a rendsze
resitett gylijt6tabor. Osszed61tek a regi almok. A foldeket elvettek, a
tanyak tobbseget lebontottak, a gyiimolcsost kivagtak. Nem illett a
nagygazdasagi kepbe, nem keriilgettel{ a kolhozgazdak. Szivfajda
lorn volt latni a rombohlst, tudni az almok feladasat, s nem tudni
a megelhetes jov6 formajat. A gazdalkodashoz, j6szagneveIeshez
ert6k kozott kevesen vegeztek fels6bb iskolat, termeszetesen ipari
szakmat sem szereztek nagy tobbsegben a gazdak, "csupan" a fold
szeretet volt eletuk, ehhez ertettek igazan.

Csaladnak, orszagnak termeltek erteket gyarapod6 szaktu
dassal, nagy lelkesedessel. Letrejottek nagygazdasagok, Hangya
Szovetkezetek, nagyszenl allami intezkedesek gazdalkodast, erte
kesitest segit6 cellal - s vegul a kommunista h6doltsag es vezetes
mindent romba dontott. Lehettek a gazdak segedmunkasok, kubi
kosok - ertelmisegi retegb61 is! Politikailag 6k is iildozotte valtak.
Jott Recsk, Kistarcsa, Hortobagy, stb., majd kitelepites!

A nyugati hatalmak a haboru-gy6ztes szovjet vezet6kkel a ke
leti z6nahoz csatoltak benniinket. Mig a nyugati orszagok fejl6dtek
es kihevertek haborus karaikat, a keleti z6na nyogte a kommunista
intezkedeseket.

1951

Meg pislakolt a regi mez6gazdasagi elet. Az elhurcolt "kula
kok" esaladjaban a n6k lettek gazdasagi szakemberek. Mi peldaul
ketten anyukammal meg ket evig gazdalkodtunk 25 hold fOld on
az endr6di hazt61 14 km-re. Neha segitseggel, de elvegeztLik fel
adatainkat. Sanyi lovunkkal, egylovas fogattal mentiink ki hetfOn,
es jottunk haza szombaton. Hogy mi mindent ettiink egesz heten,
azt leirni is szegyellem. Egeszsegesek voltunk, sokat dolgoztunk,
es minden j61esett. Sargadinnyet is termesztettunk sajat celra. A
nagyon es6s meleg nyarban rengeteg es nagyon finom dinnye ter
mett. Szombatonkent kocsiderekkal hoztunk haza - rokonok es
kedves ismer6sok nagy oromere. Penzt termeszetesen senkit61 sem
fogadtunk el erte. Szivesen adtuk, es orUltiink, hogy adhattunk.

A helyi vezet6k fels6bb utasitasra koteleztek benniinket bizo
nyos dolgok termesztesere. Sok helyen diszelgett a gyapot, mi 2
kat. hold kender, 400 negyszogol sargarepa es 2 kat. hold cukor
repa termesztesere voltunk kotelezve. Aki tudja, milyen hatalmas
terulet bevetni, majd terden allva ritkitani, 6sszel pedig felszedni a
400 negyszogolon termett sargarepat, es kocsira rakni 15 mazsat,
az azt is tudja, mindez mennyi gornyedessel es fizikai munkaval jar.
Hazaszallitottuk Endr6dre. Meg volt szabva, hogy el kell vermelni.
Astunk godrot, szalmaval kibeleltLik, es szep sorban beraktuk mind
a 15 mazsa nagymeretii finom edes repat. Soha senki sem jott erte.
Ott rohadt el. Kedviikre gunyol6dtak az aljas gazemberek. Ugyan
akkor a magyar gazdasagot is karositottak vele.

Mint jeleztem, ez evben sok es6 esett. Szeptember 6-an volt
nalunk a cseples. A kender hatalmasra n6tt. Keves maradek pen
ziinkkel gepet fogadva levagattuk, majd ketten anyukammal ko
toztiik kevebe. A diil6 ott 900 m-es, alig lattunk a vegere. Nem
emlel{szem, mennyi ideig tartott a kotozes. Elvittek, de egyetlen
fiUert sem adtak erte. A sok cukorrepat is novelte a sok es6. Felsze
dettuk, majd elvittLik a gazdag termest a kondorosi gyiijt6helyre. A
hatalmas mennyisegii repaert, munkaert mindossze 25 kg cukrot
adtak. Ilyen "szep elmenyekkel" telt a gazdasagi ev hunyai foldiin
kon 1951-ben.

Az 1951-es kitelepites Hunyat is erintette. Ogy a kozsegben,
mint tanyakon voltak elszallasolva f6varosi "megbizhatatlan" sze
melyek. Akikre emlekszem: Herczeg Ferenc ir6, Laszl6 Imre ene
kes, Ember Gabor gyarigazgat6 es szep fiatal felesege, K. Piroska. A
hazaspar gyapotszedest vallalt a szomszedban. Kezdetben samlin

iilve dolgoztak, de ez nem valt be, majd csak hajlongva, guggolva
dolgoztak. Keserves munka volt igy keresni a kenyerreval6t.

Iii batyam miutan szabadult haromhavi rabtabori munkajab61,
szeptemberben bevonult 2 eves munkaszolgalatos katonanak. Ott
feltalalta magat, s mint szakacs dolgozott mindvegig, nem gurizett
epitkezeseken. Csak azt nem tudom rna sem, hogy mU{or es hoi ta
nult f6zni. ElvaUalt valamit s torekedett j6 szakaccsa valni. Nagyon
sikeres lett, igy mentesii1t a nehez fizikai munkat61. Nagyon igaz,
hogy az el.et sok mindenre rakenyszeriti, es megtanitja az embert.

1951 meg tartogatott "kedves" meglepetest. Vag6 rend6r gon
doskodott r61a, hogy melt6 m6don fejez6djek be az ev csaladunk
ban. Kaptam t61e egy meghiv6t a varjasi tanyavilagba. Valakik
osszeallitottak egy kb. 30 fOs listat, aminek lenyege, hogy a jelzett
szemelyek kotelesek kimenni xy tanyajahoz cukorrepat kiszedni a
foldb6l. Id6pont, kocsik helye meg volt jelolve. November vegen,
fagyban! Menni keUett. Volt kozottiink id6s, fiatal, alias nelkiili ta
nit6, iigyved, diak es "politikai megbizhatatlan". A ferfiak csakany
nyallazitottak a fagyos foldet, a n6k pedig szedtel{ a repat es dob
tak a koesira. Hiaba huztunk meleg kesztyiit, a jeges repa aUand6
hidegen tartotta keziinket. Teljesen atfagyott, elzsibbadt. Szunetet
nem tarthattunk. Ejjel a tanya kiilonboz6 helyisegeiben szetsz6rt
szalman aludtunk. Ez a "teli kirandulas" 3 napos volt. A tanya gaz
daja vagy bortonben iilt, vagy meghalt, s a kirendelt csapatot ko
teleztek a repaszedesre. Csak az itthonr61 vitt kosztot ettiik, meleg
teat val6szinii, hogy a szomszed Mt61 kaptunk. Kellett a j6 meleg
ital es egyben folyadek. Ut61ag is koszonet a B. esaladnak. Csak
izelit6t adtam a helyi Uldozesr61, kenyszermunkar61, nem kellett
hozza sem Saj6babony, sem gyulai borton. Otletekben gazdagok
voltak az elvtarsak. A varjasi repaszedes lett az ev zar6musora helyi
kommunistaink szereposztasaban.

Mennyi konny, mennyi szorongas mindennapjainkban! A j6ra
fordulas paranyi remenyet sem tudtuk mihez kotni, miben latni.
Mint akkoriban, de meg rna sem ertem a balosok ideo16giajat.
Minden ertelmes, j6zan ember olyan szep es nyugodt eletre va
gyik, ahol az allam a lakosok beesiiletes munkaja altai meg tudja
teremteni a tisztes jovedelmet mindegyik nepretegben. Szabadsag?
Egyenl6seg? Testveriseg? Olyan nines, soha sem volt, es nem is lesz
sehol. Abalos hatalom ezt, az 1789-es franeia forradalom jelszavat
tuzte zaszlajara, de megval6sitani soha sem tudta. Az atlagpolgar
tobbnyire szegeny maradt, mig vezet6i meggazdagodtak. Legtobb
szor a masok altaI termelt javakat egyszeruen birtokba vettek. A
szovjet forradalom utan mi tortent? A kommunista vezerek szinte
az egesz orszagot kifosztottak, a normalis gazdasagi eletet nem tud
tak kialakitani, megteremteni. Tizezrevel, szazezrevel gyilkoltak Ie
az orszag ertelmisegi reteget: tanarokat, orvosokat, tanult tisztvise
16ket, papokat, katonatiszteket, tud6sokat, parasztsagot esz nelkul.
A mez6gazdasagi termekek olyan olcs6 aron voltak ertekelve, hogy
a paraszt esak annyit termelt, ami sajat szuksegletere kellett. Meg
eletLik aran is folytattak ezt evekig. Teljes es6d, nagy szegenyseg
lett a Szovjetuni6ban. Evtizedek mulva sem latogathattak szaba
don a turistak, csak oda mehettek, ahova azt megengedtek. Ez volt
szamunkra a minta? A nagy Szovjetuni6? Ahol minden rendben
zajlik?

Sok mindent61 fiigg egy orszag gazdasagi-szellemi allapota,
anyagi j61ete vagy szegenysege. Mindenki tudja, tudhatja, hogy
meg nagy tudasu, becsuletes aUami vezetes is csak akkor eredme
nyezhet j6kat, ha fiiggetlen az orszaga. Ha vezet6it nem iranyitjak
nagyhatalmak, balos vezetes nem ejti ad6ssagcsapdaba, ami szinte
kifizethetetlen, stb. .

1951-ben semmi j6ban nem remenykedhettunk. Sok kommu
nista jobb aUasba kerult, minden teriileten kedvezmenyezettek
voltak, de az orszag anyagi j61ete, felemelkedese nem volt biztat6.
Messze aUtunk a nyugatiak eletszinvonalat61. Ki volt zsigerelve a
parasztsag eletereje is. A magyar ember torekv6, igyekv6, igy a szo
vetkezeti munka utan otthon, maganoskent folytatta foldmunkajat,
allatok neveleset. Dolgozott, amennyit birt, latast61 vakulasig, hogy
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Hanyecz Margit

1952

Sok rossz emlekem f(\zodik ehhez az evhez. Aki nem minosiilt
klliaknak, azt kenyszeritettek a termelOszovetkezeti belepesre fald
jevel, j6szagaival, hasznalhat6 gepeivel egyi.itt. Munkaegysegben
szamoltakel beriiket, de az evekig csak keserves konyoradomanyt
jelentett. A csaladok jovedelmet a haztaji munka adta elsosorban,
ami pihenes nelkiili giirizest kivant a gazdakt61. ljeszto szamban
vittek el internal6taborokba, kenyszermunkara barldt, akit akar
tak. Beteg volt-e? Birta-e a megterhelest? Nem szamitott. A Hor
tobagyon az ertelmisegi rab is parasztgazda mintajara vegezte ki
szabott feladatat. Voltak munkajuk, rossz egeszegi allapotuk miatt
megrokkant betegek, halottak. Semmi sem szamitott, csak hogy a
taborok kommunista vezetai a nagy vezerek altai meghatarozott
kivanalmakat maradektalanul, kifogastalanul teljesitsek. Elkepesz
to kegyetlensegek tortentek e taborokban, de ugy meg voltak fe
lemlitve a rabok, hogy soldig sajM csaladjukban sem mertek el
mondani az ottani eletet, az igazsagot.

Ez evben meg jartunk anyukammal a tanyara, de mar kevesebb
volt a munkank, katelezo termesek termesztesere nem kateleztek
benniinket. Egy-egy heten e nyaron is dolgoztam a r6zsasi rizs
faldan mar ismert munkatarsald<al. Nagyon kellett a penz. Egyik
banitn6mmel pr6baltunk elhelyezkedni kiilonbozo kerteszetek
ben, de sehol sem alkalmaztak benniinket, kulaklistan voltllnk.
Osszel - kenyszeritve a terhelesek miatt - lemondtunk az osszes
foldunkrol, tanyankr61. Ma is szivfajdalom, meg mi mindenral:
nemreg vasarolt vetogep, valamint mindenfele gep es szerszam,
ami sziikseges egy j6 gazdasagban, nem gyaznem felsorolni. Es a
tanyahoz tartoz6 eszkozok, a kamraban leva ladak, kasok, letrak,
szerszamok - mely fajdalom volt otthagyni!

Keso osszel draga apukam hazajott masodslOri rabsagab61. Re
meltiik mielobbi talpra allasat. Eld<or mar nyilvanval6va valt sziv
problemaja. Mar csak az foglalkoztatott bennunket, hogy tavasszal
merre menjiink dolgozni, es mit.

Osszel, telen slOrosabba valtak rokoni es barati kapcsolataink.
Nehez volt apukamat megvigasztalni elvesztett, es a biztos meg
elhetest jelento ing6 es ingatlan ertekeink elveszteserol. Megfosz
tottak 6si oroksegunktol, a dn\ga foldtol. Oseink azt senkitol sem
kaptak, dolgoztak erte sokat, hogy vehessenek meg, es biztositsak
megelhetesd leszarmazottaiknak. Regen nepes volt a csalad, min
denki kivette reszet a munldb61. A parasztemberek tabbsege nem
vegzett kozep- es magasiskolat, ipari szakmM sem szerzett, "csak"
a faldmuveleshez, gazdalkodashoz, j6szagneveleshez ertett, ebben
igyekezett mine! b6vebb ismereteket szerezni. Hanyecz Janos ded
nagyapam olyan ismereteket is szerzett, hogy a kozseg vezet6i nel
klile nem dontottek peldaul jogi, epitesi, Koros-szabalyozasi es mas
fontos helyi iigyekben. Ez nagy megtiszteltetest jelentett szamara,
amit hiriil adtak leszarmazottaiknak. Tobb szaz hold faldjet es te
kintelyes berlemenyet mintagazdasagnak tartottak. 1828. decem
ber 28-an sziiletett.

1952-ben veget ert egy korszak. Egy olyan id6szak, amit llgy
neveztek, hogy "az orszag a nemzet e!eskamraja".

A kommunistak nem igazan tudtak ezt a fajta regi gazdasagot
feleleszteni. Talan egyszer, ha majd ujra mez6gazdasagi szakerte
lemmel, tudassal, szivvel vezetik a termelest, hogy orszagllnk lljra
a nemzet e!eskamraja lehessen.

5500 Gyomaendr6d,
Kossuth u. 31

Nyitva: Hdf6-Pentek: 7-17
Szombat: 8-12

Telefon: +36 (30) 2780-405

PAPIR

jobbh~tet teremtsen csaIadjanak. Sokuknak ra is ment egeszsege,
nem e!veztek zommel pihentet6 eletiiket. Sokan tul koran meghal
tak.

Nekiink - es sokan masoknak orszagszerte - mar csak teher
volt a fold. Termeltiink, de termeseink ara ment az ad6ba, csupan
a kenyerreval6 buza-fejadagot kaptuk meg az asszes termesb61,
sz(\ken. A liszt junius helyett mar ev elejen elfogyott. Penzt kellett
teremteni, mert a nehezen sp6rolt forintocskankb61 mar alig ma
radt valami.

Anyukamnak ad6dott egy lehet6seg nagyon szereny penzke
resetre. Lakott a slOmszedban egy varr6n6, aki "jobb helyelae",
igenyes holgyeknek varrt selyemblulOkat, ferfiingeket, himzett
agynem(\ket, es keresett olyan egyent, aki nagyon szepen varr
gomblyukakat. Az 6 addigi munkaja elrontotta a szep holmikat.
Anyukam elvallalta a varrasokat az anyagt61, gomblyuk nagysa
gat61 fiigg6en 20-40 fillerert. Nagy lendiilettellMott neki a mun
kanak, de hamar bebizonyosodott, hogy csupan nehany forintert
nagyon meger61tet6 kival6 min6seget ny6jtani. Szerencse, hogy
j6 IMasa volt, sem lltcai, sem 0lvas6 szemiivegre oreg koraig nem
volt sziiksege. Mindaddig vallalta ezt a munkat, amig mi, csalad
tagok nem keriiltiink allami alkalmazasba, 1953-ig. Mindharman
adtunk haza annyi penzt, hogy mentesitsiik draga edesanyankat
mindenfele megaIaz6 munkat61- a varr6n6 nagy banatara. Vissza
gondolva csodalatos, hogy mennyi mindent csinalt anyukam kifo
gastalanul. Peldaul azt is, hogy keyes penzzel is ossze lehet allitani
megfelel6 napi kosztot: legyen allati, novenyi feherjeforras, zald
fOzelek, tej, rostanyagok, gyiimolcs. Es egy kis valtozatossag! Soha
sem tanulta, de tudta. A szep olvasast sem tanulta, megis olyan re
mek hangs611yal olvasott peJdaul kanyvreszleteket, hogy ezt neha
kertem. Kes6bb magn6kazettara felvettem egy-egy felolvasasat, es
gyonyorkodtem benne. lsten aldja emleket is.

A nyar folyaman mar en is gazdagitottam a csaladi kasszat. A
R6zsasi Allami Gazdasag keresett mllnkasokat rizsfold gyomlala
sara. Hd elejen teherallt6 vitt, slOmbaton hozott vissza benniin
keto Barakkepiiletben laktunk, etkezesre is adtak lehetaseget. Ve
gyes tarsasagban dolgoztunk: diakok, alias nelkiili ertelmisegiek,
iildazott fiatalok. Barki, egy kis penzkereset miatt. Kovacs Matyi
bacsi iskolaigazgat6 osztotta ki a terliletet. A rokonok, j6 ismera
sok, utcabeliek nem jartak rosszul. Voltak erasen, vagy csak eny
hen dudvas reszek. Egeszen komoly beveteliink lett, az id6jaras is
kedvezett, hiszen vizben topogtunk.

Szomorllan lattam a sok fiatal M tenfergeset. Aid vallalta kol
hozmunkajat, annak evekig nevetseges bert fizettek kemeny evi
giirizeseert.

Vegehez ert a nemet szarmazasll, tobb szazezer ember Nemet
orszagba telepitese. Nagy tobbsegben a Dunantulon laktak. Kis ba
tyukkal, sirva tavoztak, id6sek is uj eletet kezdve. Mennyi ertekes,
j6 embert, j6 magyart veszitett az orszag!! Ostoba, gazember politi
kusok otletere! Es a magyar-csehszlovak lakossagcsere! Elkepeszta
kegyetlenseg egyre nagyobb forma ban. Emellett gazdag ertekek
vesztek el szamukra. Ing6 es ingatlan vagyonukat bitorl6 kommu
nistak oromere.

Ez evben a hat6sag feloszlatta a szerzetesrendeket. Alberl6ink
szerzetes rokona, H. F. itt lakott egy ideig. Osszel unokahugat 6
eskette. Nagyon szerettiik 6t. Id6nkent megldnaltuk valamivel, de
fajt, hogy szerenyek voltunk. Nekiink is alig volt mit enni. Amig itt
lakott, gy6ntat6 papunk lett. Egyben j6 barat is. Mindent elmond
hattunk neki. Emleket is aldja az lsten!

Lassan elmlilt 1951. Az fajt nagyon, hogy semmi j6ra nem volt
kilatas. Egyediil lsten kezebe ajanlhattllk sorsunkat. Neha vigasz
talt benniinket nagymama derulMasa. Amig be nem fejez6dott
minden 6szi munka, a fold elakeszitesere val6 teend6 (oszi szantas,
bllzavetes, stb.) faj6 szivvel hagytuk magara a mar 85 eves nagy
rna mat. Lcitogatta 6t ugyan Regina Ianya, enyhitette egyediilldet.

Osszel a tanyai munkak utan meg itthon is akadt teendonk.
Szilvaeres utan fOztiik a lekvart. Baracklekvar mar keszult, de fi
nom volt a szilva- es birsalmalekvar is. A sok befOtt melle kellettek
a lekvarok. Oromet jelentettek a teli polcok. Szukos teli ti.izel6nk
miatt remenykedti.ink enyhe telben.
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Ponty lecsoagyon

Ket nagy fej voroshagymat apr6ra vagunk es b6 zsfrban zsemleszfnure
pirftjuk, pici pirospaprikat teszunk bele. Belekarikazunk paradicsomot
es zoldpaprikat. EI6z61eg a pontyszeleteket bes6zzuk. Belefektetjuk
a hagymas, paradicsomos, zoldpaprikas agyba, minden szelet halra
teszunk egy-egy szelet fUstolt szalonnat. Fed6 alatt puhara paroljuk,
majd a levet enyhen behabarjuk.

Seidl Ambrus

FENYO FORESzARU
deszkak, aSB lapok, lecek, kerfteslecek, pall6k,

szeg6lecek, gerendak, lamberia

TOZIFA
bukk, tolgy, akac, akacfaoszlop

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

A kondorosi uton, a vasarter utan

Hdzhoz jon a fodrd z!

Szeretettel varom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes koru n6i-, fern es

gyermek-fodraszatomban.

/geny szerint hdzhoz is megyek! Hetvegeken is!

Ldtk6czkine Erdos Magdo/na

GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

- eskuvOfot6zas l-- l ' ]- rendezvenyfot6zas __ _ __
- portre fot6k C-
- baba-mama fot6zas
- tabl6 keszites l j

- fot6elohivas ~ I
- nagymeretli plakMok keszitese \ \'\ \'\\/LCl~LLoC;OLLLLL
- prom6ci6s es sajat kepes ajandekta ~-

- vaszonfot6k
- reprodukci6s felvetelek keszitese.

efm:
5500 Gyomaendrod, Bajcsy-Zsilinszky lit 45.

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

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

METAL STOP
KEREKPARUZLET ES

EPULETGEPESZET
Kerekpar forgalmaz6 markabolt es szerv{z

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

- hlitoszekrenyek, fagyaszt61adak, mos6gepek,
Led TV-k, porsziv6k

- haztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 elektronika,
szegek, csavarok, zarak, lakatok,
fiirdokadak, mosd6k, csaptelepek, mosogat6k
ZARTSZELVENYEK, TERHALOK, Es6cSA
TORNAK es FOSTCSUVEK kedvezo aron!

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

Hitellehetoseg! Minden kerekparhoz ertekes ajandekot adunk!

Minden feliileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes korii
felujitasat, elkepzeIesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfiibb

szempontja a lehetii
legjobb miniiseg eIerese a legmegfizethetiibb aron!

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

PROFILJAINK:

- festes, mazolas, tapetazas
- homlokzatszigeteles, h6szigetelO rendszerek
- gipszkarton falak, almennyezetek, el6tetfalak, boltivek
- rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok
- laminaIt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
- fiird6k, konyhak burkolasa, k6muves munkak
- tet6terek beepitese, szigetelese
- nyilaszar6k, ajt6k, ablakok csereje
- bontas, sitt elszallitas
- vizes falak szigetelese
- hazak kUlso 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, homlokzati)

LATK6cZKI LAsZL6. Telefon: 06/70/381-4227



AKIK AZ OROKKEVALOsACABA KOLTDZTEK

A Szarvasvegi temet6 regi gyermek
parcelJajanak szabad reszein es a Koz
ponti temet6 koztemet6 melletti parcel
lajaban is tlj sirhely-sorokat letesitetti.ink.
A Szarvasvegi temet6 e16nye, hogy belvi
zes idoszakban is lehet kopors6s temetest
vegezni magas fekvese miatt, a Kozponti
nak pedig az, hogy a sirhelyek a temet6
e1ejen talalhat6ak. A sirhelyvaltasr61
erdeklOdni az Endrodi Plebanian lehet
munkanapokon delel6tt 9-t61 12 6raig,
vagy telefonon a 66/283-940-es szamon,
illetve az endrodi.plebania@gmail.com
e-mail dmen.

Sirhelymegvaltasi lehetoseg Endrod
katolikus temetoiben!

Bekesseg hal6 poraikon,
fogadja be oket az Or
az 0 orszagaba.
Az Orok Vilagossag
ragyogjon felettiik!
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Timar Elekne Bela Maria Terezia
gyomaendrodi lakos 2017. jUlius ll-en, 93
eves koraban hazatert a Mennyei Atyahoz.
Gyaszoljak a csaladtagok, rokonok es is
merosok. Pihenese legyen csendes, emleke
aldott!

Szecsi Dezso gyomaendrodi lakos
2017. junius 26-an 53 eves koraban eltavo
zott az brok hazaba. Gyaszoljak a csaladta
gok, 1'Okonok es ismerosok. Isten orkodjon
pihenese felett!

Kurilla MihaIyne Raduska Veronika
gyomaendr6di lakos 2017. julius 9-en, 89
eves koraban hazatert a Mennyi Atyahoz.
Gyaszoljak csaladtagjai, rokonai, ismer6
sei. Pihenese legyen csendes, emleke al
dott!

ozv. GombkotO Vilmosne Uhrin Iren
gyomaendrodi lakos, egyhazunk szentse
geivel meger6sitve 2017. jtmius 25-en, 84
eves koraban tavozott szerettei koreb61.
Gyaszoljak a csaladtagok, rokonok es isme
r6sok. Isten 6rkodjon pihenese felett!

N6tari Sandorne Farkas Gizella
gyomaendrodi lakos 2017. jtmius 26-an, 69
eves koraban megtert Teremt6jehez. Gya
szoljak a csaladtagok, rokonok es ismero
sok. Aldas es beke lengjen nyugv6 porai
felett!

Hunya Mild6sne Farkasinszki Irma
gyomaendrodi lakos 2017. junius 30-an
92 eves koraban tavozott szerettei koreb61.
Gyaszoljak a csaladtagok, rokonok es isme
r6sok. Isten adjon neki orok nyugodalmat!

Huszar Janos Zsolt melykuti lakos,
egyhazunk szentsegeivel meger6sitve 2017.
junius 22-en, 38 eves koraban amennyei
hazaba koltozott. Gyaszoljak csaladtagjai,
rokonai, ismer6sei. Aldas es beke lengjen
nyugv6 porai felett!

Fekecs Lajosne Szmola Maria hunyai
lakos 2017. 06. 21-en, 95 eves koniban
megtert Teremt6jehez. Gyaszoljak a csa
l<\.dtagjai, rokonai, ismer6sei. Fogadja be
lelket az orok boldogsag!

Hiradasunkban csak azoh61 emlekeziink
meg, akiknek kozLesehez a hozzatartoz6k hozza
jarultak!

2017. augusztus VA I(

Diszn6vag's-regi torten t Ku kovacs Laszlor' I

Kunkovacs Laszl6 - Kossuth-dfjas neprajzos es fot6muvesz
vagy aminek 0 tartja magat, vizualis antropol6gus - osztalytar
sam volt a gyomai gimnaziumban. Kollegiumi igazgatasom
idejen meglatogatott Szeghalmon. Az intezmeny bemutatasa
utan megneztOk a hizlaldat. Elmeseltem Lacinak, hogy onall6
konyhank van, hetente harom hiz6t vagunk Ie.

Kedves Tamas! A csaladunkban az a hagyomany elt sokaig,
hogy a fiUgyermeket akkor tekintettek igazan nagykorunak,
amikor azok levagtak az elsa hfz6t. Mire en elertem ezt a kort,
a szuleimnek egyetlen disznaja sem volt. fgy nalam megszakadt
ez a csaladi hagyomany. Arra kerlek, a legkozelebbi vagaskor en
gedjetek meg, hogy leszurjam az elsa diszn6t. rgy p6tolhatnam
az elmaradott tevekenyseget.

Komolyan kellett valaszolnom:

- Kedves Laci! A vag6hidon csak szakkepzett hentes lehet a
boiler. rgy keresedet nem tudjuk teljesfteni.

Meg hozzatehettem volna:
Ha kijossz a vag6hfdra, beoltbztetUnk bollerruhaba es a leva

gott diszn6vallefenykepezunk. A felvetel belekerulhet a csaladi
fot6albumba.

De nem mondtam. Tudtam, Laci nagyon komolyan veszi a
hagyomanyokat, hiszen ez volt kutatasainak szive csucske es
meg viccb61 sem vallalta volna a javaslatomat.

Vaszk6 Tamas

VAROSCJtll(, Gyomaendrod ' Megjelenik havonta * Kiadja az Endrodi Szent Imre Egyhazkozsegert Kozhasznu Alapitvany 5502 Gyomaendrad, Fa lit
1. Tel., Fax: (66) 283-940 * Felelas: Szab6 Zoltanne * Faszerkeszta: Hegedus Bence * Szerkesztoseg cime: 5502 Gyomaendrad, Vaszk6 Mihaly u. 1. Tel.
06205198798 varosunk@gmail.com * Alapit6k: i'Vaszk6 Andras, 'l'Csaszar Ferenc, Ivanyi Laszl6 * Szerkesztak: Cs. Szab6 Istvan, Czank Gabor, Farkas

Zoltanne, Fiilop Zoltan, HlInya Jolan, Leh6czkine Timar !t'en, dr. Macsari Judit, Polanyi Eva, Seidl Ambrlls, Socz6 Geza, Dr. Szonda Istvan, Varfi Andras *
Miiszaki szerkeszta: Ivanyi Laszl6 * Lapzarta minden h6nap 20. napjan * Megjelenik minden h6nap elsa hetvegejen, Interneten a h6nap 15. napjan *

Technikai munkatars: Bukva Csilla
* MUVELODESI ES KOZOKTATASI MINISZTERIUM: Nytsz.: B/PHFI1495/BEI1995. * HU ISSN 1586-3689 * kesziilt: GyomaPress Kft. *

http://www.varosunkujsag.hu * E-mail: varosunk@gmail.comszericesztoseg@varosunkujsag.hu
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Altalanos Iskola

Balatoni tabor

2017. julius 17. es 21. kozott Balatonlellen taboroztunk.
Hetf6 reggel fel 7-kor mar az egesz csoport a vasutalloma

son alit es varta az indulast. Szolnokon atszalltunk es megkez
d6dott a kozel 4 6ras ut Balatonlelleig. Oelben megerkeztUnk es
elfoglaltuk a szallast. Ezutan lementUnk fUrdeni a Balatonba. Este
megvacsoraztunk es kimentunk a varosba szetnezni.

A masodik napot fUrd6zessei toltottuk el. Oelel6tt a Napfeny
strandon voltunk, ahol igazi tengerparton erezhettuk magunkat.
Este ismet hatalmas elmenyben lehetett reszunk, mivel megte
kintettuk a Magyar Nemzeti Cirkusz idei musorat. A musor vegen
lehet6seg nyilt arra, hogy kozos kepet keszitsunk a musorban
fellep6 muveszekkel.

A kovetkez6 napon vonattal Keszthelyre utaztunk, ahol meg
csodalhattuk a meseszep Festetics-kastelyt, valamint a hozza
tartoz6 Palmahazat, Hint6-es Vadaszati Muzeumot. A kastely
megtekintese utan lehet6segunk volt szetnezni ebben a csoda
latos varosban.

A csutortoki nap szinten kirandulassal telt el, az uti celunk
'Tihany volt. Az ide vezet6 utat szinten elvezWk, mivel haj6val
utaztunk. Miutan kikotottunk, kisvonattal felmentunkTihany ne
vezetessegehez, a Tihanyi apatsaghoz. EI6szor megtekintettunk
egy kisfilmet az api:1tsag torteneter61, majd belUlr61 is megcso
dalhattuk a templomot. Mivel Tihany a"levendula hazaja'; a helyi
arusoknal vasarolhattunk kulonfele levendulas ajandekokat.

Sajnos a napok nagyon gyorsan elteltek es penteken mar
csak egy kis bucsu fUrdesre maradt id6nk. Faradtan, de elme
nyekben gazdagon tertUnk haza.

Yeha Kfra, Meszaros Kata
8. osztalyos tanul6k

Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskola es Gimnazium

Tamogat6ink:
Nemeth Nyilaszar6 Gyart6 es Forgalmaz6 Kft.
Color Shop Papfrbolt
Farkas Mate-Gazdabolt
Kalamaris Papir-fr6szer
Csaba Talk Kft.
Vodova Janos
Magus Comp
R6za Kft.
Mamutec Kft.
TIVI Technika Kft.
Tapir Papfr
Lourdes Honey Kft.

Kepek a 19. oldalon!

Kovacs Gabor 8. osztalyos tanul6 sikere
az orszagos versenyen

A Bendeguz Akademia szervezeseben zajlott Ie 2017. majus
20-an a Tudasbajnoksag orszagos dont6je, melynek kozponti

helyszfne a nagy vilagversenyek
nek is melt6 helyszfnt biztosft6
Szegedi Varosi Sportcsarnok volt.
Itt egesz napes programmal var
tak a versenyz6ket es az 6ket el
kfser6 szul6ket, pedag6gusokat:
a delel6tti regisztraci6 ideje alatt
gitarmusorral sz6rakoztattak a
resztvev6ket, valamint a Konyv
molykepz6 Kiad6 kedvezmenyes
aru konyveib61 valogathattak a
versenyre varakoz6k.

A kedves es baratsagos hang
vetelU megnyit6t kovet6en a
versenyz6k a feladatlapok meg-
irasanak helyszfnere vonultak. Senki sem tevedhetett el, mert a
Tudasbajnoksagot segit6, zold pol6s es zold leggombot tart6 di
akok sorfala kozott egyutt jutottak el a kozeli altalanos iskolakig.
Minden meghirdetett tantargynak es minden altalanos iskolai
evfolyamnak kulon tanteremben zajlott a versenye. Gabort aTi
sza-parti iskolaba iranyftottak, ahol mar nevre sz616an varta 6t a
feladatlapot tartalmaz6 boritek es nemi ajandek a szervez6kt61.
(Gabor tobbfordulos levelez6s verseny sikeres megoldasa utan
es a megyei dont6t megnyerve jutott az orszagos dont6be.)

A feladatlap kitoltesere 45 perc alit rendelkezesere, melyet
szinte alig hibazva toltott ki. Csak 3 ponttal maradt el az els6
helyezett61. De a szoros versenyben az azonos pontszamokat
eler6k kozott segedpontokat is figyelembe vettek es ezek fel
hasznalasaval alakftottak ki a helyezeseket. fgy Kovacs Gabor 8.
osztalyos tanul6nk orszagos 7. helyezett lett a biol6gia tantargy
orszagos versenyen. Felkeszuleset szaktanara es edesanyja is se
gftette.

A feladatlapok eredmenyeinek kiertekelesehez nemi id6
re volt szuksege a szervez6knek, hiszen 757 diak oldotta meg
a dont6 feladatait, kozulUk 64-en tobb tantargyb61 is bizonyit
hattak ratermettseguket, ezert a varakozas orait gazdag prog
rammal toltottek ki. Kezmuves foglalkozason ugyeskedhettek
a diakok, szinvonalas musort adott a MiaMan6 Szfnhaz (Ludas
Matyi c. szfndarabot adtak el6 a gyerekek bevonasaval), Geren
das Peter gitarozott es az X-Treme Tanciskola tagjai buvoltek el
a nez6ket.

Az eredmenyhirdetesen mintegy 400 versenyzo vehetett
atjutalmat. A Tudasbajnoksag gy6ztesei dfszes serleget, ermet,
elismer6 oklevelet es 6, 4, 2 konyvb61 all6 ajandekcsomagot kap
tak. A helyezettek (4-t61 10. helyig) - koztUk Gabor is - elismer6
oklevelet es ajandekkonyvet vehettek at. De jutalomban reszesf
tettek azokat az iskolakat is, akik a legtobb versenyz6t neveztek
a versenyre, valamint kisorsoltak az 5 db 10 ezer forintos es 1 db
50 ezer forint erteku konyvutalvanyt azok kozott, akik a megyei
fordul6n kapott emlekkonyvben meghirdetett feladatra is j61 va
laszoltak.

Az orszagos versenyen keszitett fenykepek tUkrozik a verseny
j6 hangulatat, valamint a helyezettekr61 is keszultek csoportke
pek.

Kovacsne Vari Eszter r::::?
felkeszft6 tanar
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5500 Gyomaendrod,
Szabadsag ter 6.

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

L.:.,.c.~~!!!::!.:~_----,~~"::"--LJ bonyolftasat klimatizalt
ettermLinkben 70 f6ig.

5502 Gyomaendrod,
Hidfo u. 2.

Barati, csaladi uzleti
rendezveny lebonyolf- I

tasat vallaljuk a teljesen
klimatizalt etteremben
160 f6ig.
Korlatlan etelfogyasztas
minden nap 11-15
6raig!

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

E-mail: f~zelman~@I'!!ail. lobonet.h\J
tl.tID.: ~ w.fesze~pi:lozio.hu

Gyomaendrod, F6 lit 15.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

Kedve va arloim!
y' ri ionlat i .

FUnyir6k, boz6tv6g6k, 6gvog6k
" Elektromos sovenyvog6k, lombsziv6k
e Elektromos keziszerszomok, fur6gepek
• Sorokcsiszol6k, fur6k, vog6korongok
• Novenyvedoszerek, rovarolok·gomboolok
• Gyomirt6k, mutrogyok, novenytopok
• Virogcserepek, virogl6d6k, virogfoldek
• Szegek, csavorok, tolicskok, vodrok
• 80grocsok, gozegok, foszenek, ollvonyok
• Festekek, lokkok, ecsetek, folfestekek
• l(omiivesszersz6mok, os6k, vill6k, kapok, stb
• Vedokesztyuk, munkoruh6k, gumicsizm6k
• Izz6k, elemek, gombelemek
• Szunyogh616k, viaszosvosznok

Varon! k dye y'sarl'lniatl

FARKAS MAr'


