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A Válaszúton Hagyományőrző és Környezetvédő Alapítvány hírlevele 
 

 

Kézimunka-kiállítás!

Mint előző hírlevelünkben meghirdettük: 2006. tavaszán a Válaszúton Alapítvány 
kézimunka-kiállítást rendez az idén télen otthon készült (esetleg korábban 
készült, de még használaton kívüli) kézimunkákból. A kézimunkák kézimunkák kézimunkák kézimunkák 
összegyűjtésérösszegyűjtésérösszegyűjtésérösszegyűjtéséreeee 2006. április 7-én (pénteken) 18-19 óra között és 8-án (szombaton) 
9-11 óra között kerül sor a Katolikus Plébánián (Parókia). A kiállítás megnyitójakiállítás megnyitójakiállítás megnyitójakiállítás megnyitója 
2006. április 15-én 15 órakor (szombaton) lesz. A kiállítás 2006. április 15. és 22. 
között tekinthető meg a Parókián egyeztetett időpontban (tel.:439-065). A 
kézimunkákra minden látogató szavazatot adhat le. A legtöbb szavazatot kapó 
kézimunka készítője 5.000 Ft értékű ajándékkosárban részesül. 

 

Alapítványunk honlapja megtekinthető a www.valaszuton.fw.hu internetes oldalon. 
 

A Válaszúton Alapítvány célul tűzte ki, hogy felkutatja Tiszagyenda múltját, történetét. Ehhez régi 
dokumentumokat, lexikonokban megjelent szócikkeket, elbeszéléseket, tárgyi emlékeket használunk 
fel. A kutatás eredményeiről időnként hírlevelünkben is beszámolunk.  
 

Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára, (Pest-1851) az 
alábbiakat írja községünkről: 
„Gyenda, puszta, Külsõ-Szolnok vmegyében, Bánhalma mellett: 
238 kath., 58 ref. lak. Dohánytermesztés. F. u. özv. Almásy 
Józsefné, b. Baldachy, Zerdahelyi András, Rakovszky, Orczy, 
Torma, Hellebront, Ország, Végess, Bóta, Cseh, Goth.” 
Még korábbi – 1796-os – Vályi András: Magyar országnak 
leírása című könyve, amelyben a falut így jellemzi: „GYANDA. 
Szabad puszta Heves Vármegyében, földes Urai több Uraságok, 
fekszik Tisza Bõhöz nem meszsze, és annak filiája.”  
(A filia kifejezést egyházi terminológiában használják, jelentése: 
fiók- vagy leányegyház, általában pap nélküli egyházat jelöl.) 

Érdekes adatot találtam a Csapó-kúriára és a Római 
katolikus templomra vonatkozóan: „Az 1848/49-es 
szabadságharc honvéd alezredeseként ismert, Csapó Pál 
fia, Lóránt-Pál 1932-ben lett Pusztagyendán birtokos.” 
illetve: 
„Az 1770-es években lebontották az egykori romos 
templomot, helyette 1900-ban készült el az új, Szent Mihály 
főangyal tiszteletére felszentelt templom.” És végül álljon itt 
annak részletezése, hogy kit is tisztelhetünk Szent 
Mihályban:

Szent Mihály főangyal 
 

A legenda szerint miután Isten megteremtette az angyalokat, közölte velük igéjének személyes egyesülését az 
emberrel. Ezt a legfőbb angyal, a fény hordozója, Lucifer magának kívánta. Ezzel magyarázható Lucifer gyűlölete, 
aki fellázadt az Isten ellen, és olyan akart lenni, mint az Isten. Mivel több angyal is Lucifer pártjára állt, harc 
kezdődött az égben. Szent Mihály az Isten ellen fellázadt Lucifert (Sátánt) eltiporta, lándzsájával átszúrta és 
letaszította a pokolba. Így lett Szent Mihály arkangyal az egyház védelmezője, a mennyei seregek fejedelme, a hit 
angyala. Őt tartják a hűség, az alázat, a halál, és más utolsó dolgok védőjének is, a Római katolikus egyház 
védőszentje. Ezért ő a hét utolsó napjának, a vasárnapnak is angyala, és a nap utolsó órájának, az éjfél előtti 
órának. Szent Mihály földi megtestesítője Sárkányölő Szent György. 
Szent Mihály egyike annak a hét főangyalnak, akik Isten trónja körül állnak. Közülük háromnak a nevét ismerjük: 
Mihály, Gábor, Rafael. Mihály lett a mennyei seregek vezére, ezért ábrázolják őt lovagnak, páncélos vitéznek, aki 
lándzsájával ledöfi a sátánt. Szent Mihály ott van a haldoklók mellett is, segíti őket, elkíséri a túlvilágra, innen a 
szókapcsolat: Szent Mihály lova. A tisztítótűzben vigasztalja a szenvedő lelkeket, és ő teszi mérlegre az ember 
jócselekedeteit és gonoszságait. 
Hol Krisztus társaságában, hol pedig önállóan, két kezében karddal, lába alatt a sátánnal, mérleggel jelenik meg a 
középkori templomok, kápolnák kapubejárata fölött, bent a diadalíveken, szentségtartókon, festményeken.
Ünnepnapja: szeptember 29.                                                                                                Zubor Kata 
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Tiszagyenda rossz ivóvíz-minőségére tekintettel 2006. február 23-án levelet írtunk a tiszafüredi ÁNTSZ-hez, 
kérve, hogy a Tiszagyenda ivóvíz-minőségére vonatkozó információkat részünkre szolgáltassák ki, a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően.  Az ÁNTSZ vezetője – dr. 
Borsodi Anikó – levelünkre az adatokat nem szolgáltatta ki, amivel megsértette a fenti törvényt. Majd levelét úgy 
folytatta: „Amúgy az ivóvízellátással kapcsolatban az utóbbi időben nem volt gond Tiszagyendán.”  
Ezt – véleményem szerint – számos tiszagyendai lakos cáfolni tudja a víz minőségével kapcsolatban. Mivel az 
ÁNTSZ köteles kiadni az ivóvíz-minőség mérés eredményeit, ugyanis azok nyilvánosak, ezért miután megkapjuk 
azokat, a lakosságot is tájékoztatni fogjuk! 
 

 

Alapítványunk megalakulását követően, 2006. januárjában Tiszagyenda Képviselő-testületét is tájékoztattuk 
megalakulásunkról, egyben kértük, hogy lehetőségeihez mérten a Testület támogassa Alapítványunkat, hogy a 
tiszagyendai lakosság számára minél több tevékenységet fejthessünk ki. Levelünkre a mai napig nem érkezett 
válasz. Megértjük a Képviselő-testület szűkös anyagi lehetőségeit, ám levelünkre egy választ mindenképpen 
elvártunk volna. Tudomásom szerint a Képviselő-testület nem tárgyalta a Válaszúton Alapítvány kérelmét. 

 

 

A Válaszúton Alapítvány eredményesen szerepelt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt 2006. évi 
„Zöld Forrás” pályázaton, melyre „Lakossági érdekérvényesítés és érdekképviselet a Nyergesújfalura tervezett 
hulladékégető cementgyár ügyében" címmel nyújtottunk be pályázatot. 
 
 

 

Takarítás – vegyszerek nélkül? 

 
 

Igen! Csak így kerülhetjük el (de legalábbis 
csökkenthetjük) azt, hogy a legveszélyesebb 
vegyi anyagokat: peszticideket és ftalátokat 
vigyünk közvetlen környezetünkbe – a 
lakásunkba. 
De mik is a fent említett vegyületek? A 
szintetikus anyagokról sokáig azt hallhattuk, 
hogy nem bomlanak le, ezért nem is jelentenek 
valós veszélyt a fogyasztókra vagy a 
környezetre. Napjainkban számos elemzés ennek 
az ellenkezőjét bizonyítja: a vegyi anyagok 
növelik az allergiára való hajlamot (a 
csecsemőknél is, az anyán keresztül), a rák 
kialakulásának kockázatát, termékenységi 
problémákat okoznak. Az elemzések 
bebizonyították, hogy szinte minden kozmetikai 
termék tartalmaz ftalátot, ám a csomagoláson 
ez nincs feltüntetve sok esetben. A ftalátok 
azért nagyon veszélyesek, mert hatásai közé 
tartozik a termékenység csökkenése, az embrió 
és a magzat károsodása. A peszticidek 
elsősorban rovarölő- és riasztó szerekben, 
gombaölő festékekben találhatók meg, 
hormonmódosulást, rákot okozhatnak, 
károsíthatják az idegrendszert. 
És ez csak a jéghegy csúcsa: a vegyszerek, 
tisztítószerek hulladékairól még nem is 
beszéltünk. Egy átlagos magyar háztartás 
meglehetősen sok tisztító vegyületet használ, 
és kevesen gondolnak bele, hogy ezek a szerek 
miként és hol végzik. Azzal, hogy a kukába 
dobtuk a fehérítős dobozt, vagy leengedtük a 
csatornába a mosogatószeres vizet, csak a 
szemünk elől tűntek el. Hatásukat a 
környezetre még sokáig kifejtik. 
Lássuk, mit is tehetünk? Hogyan takaríthatunk 
(élhetünk) vegyszerek nélkül ma, amikor szinte 
minden második reklám arról szól, hogy 
antibakteriális, hogy patyolattiszta, de csak 
akkor, ha ezt vagy azt a mosóport, fogkrémet, 
stb. használjuk.  
Nyúljunk vissza az időben: mit használtak 
nagyanyáink, dédanyáink?  

Ecetet: jó ablaktisztításra, tintafoltra, 
kitűnően oldja a vízkövet. 
Szódabikarbónát: bármilyen edényre 
súrolószerként, nedvesen a sütő 
tisztítására használhatjuk, kiváló 
szagelszívó hatása van (hűtő, cipők). 
Súrolószerként a homok is jól működik. 
Légfrissítésre: a legjobb légfrissítő a 
nyitott ablak, de ha valaki szereti az 
illatokat, párologtathat illóolajat, de a 
vízbe facsart citrom is hasonló hatású. 
Mosás: ha nagyon szennyezett a ruha, 
áztassuk be! (például az áztatásra még 
megfelelő esti fürdővízbe!) Kapható még 
mosószóda vagy mosószappan, amit automata 
mosógépben is használhatunk – reszelve. 
Öblítőszert, ha lehet, egyáltalán ne 
használjunk! Úgyis annyi vegyszer 
érintkezik bőrünkkel, legalább egyet 
iktassunk ki az életünkből! A tiszta 
vízben való öblítés a legmegfelelőbb! 
Kiváló fehérítő hatása van a napnak, a 
fehér ruhákat mindig a napon szárítsuk! 
A forró víznél semmi sem öli jobban a 
baktériumokat, ha valamit fertőtleníteni 
kell: főzzük ki! A WC-t szintén 
fertőtleníthetjük forró vízzel. A 
fertőtlenítőszerekben lévő triklozán 
(triclosan) felhalmozódik az ember 
szervezetében, és lehetséges rákkeltő. A 
fenol (phenol) és krizol (crisol) viszont 
bizonyítottan rákkeltő, kis mennyiségben 
hasmenést, hányást okoz, károsítja a 
vesét és a májat. 
Ne dőljünk be a reklámoknak! 
Profitorientált cégek próbálják ránk 
sózni termékeiket, ők nem törődnek a mi 
egészségünkkel, a haszon motiválja őket! 
Tegyük fel magunknak a kérdést: valóban 
szükségünk van mindazokra a szerekre, 
amiket a fürdőszobánkban vagy a 
konyhánkban találunk? Egyszerűsítsük 

életünket!                             ZK 


