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HÚSVÉTI SZEKVENCIA 
Húsvét tiszta áldozatját a hívek áldva áldják. 
Bárány megváltja nyáját, 
és az ártatlan Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját. 
Élet itt a halállal megvítt csodacsatával, 
a holt Életvezér ma Úr és él! 
Mária, szent asszony, mondd, mit láttál utadon? 
„Az élő Krisztusnak sírját, s a Felkeltnek láttam glóriáját. 
Angyali tanúkat, szemfedőt és gyolcsokat. 
Feltámadt reményem, Krisztus Galileába elétek indult.” 
Tudjuk, Krisztus feltámadott és diadalmas, 
ó győztes Királyunk, légy irgalmas! ÉE 547

(fordította Babits Mihály)

IN MEMORIAM: 
Seidl Ambrus3.

Dankó Béla húsvéti köszöntője9.

„Feltámadt Krisztus, 
vigadjunk!”6.

Megemlékezés Kovács Imréről5.

Ezzel az ősi ének szövegével kívánunk Kedves Olvasóinknak áldott, öröm- és re-
ményteli ünnepeket. Most különösen nagy szükség van az Istenbe vetett hitre, re-
ményre és az egymás iránti szeretetre.

Szerkesztőség
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1848. március 15.

2020. március 13-án, pénteken emlékeztünk meg 
nemzetünk 1848-49-es hőseiről. Megelevenedtek márci-
us 15-e eseményei, a szabadságharc küzdelmei. A rend-
kívüli helyzetben közönség nélkül adták műsorukat a 
negyedik osztály tanulói, melynek felvételét későbbi idő-
pontban iskolánk közössége is megtekintett. 

Hatalmas siker! 

A Magyar Országgyűlés a magyar zászló és címer em-
léknapjául, így összetartozásunk egyik legfontosabb ün-
nepéül március 16-át jelölte ki. A Nemzetstratégiai Kuta-
tóintézet – amely küldetéséből eredően az emléknaphoz 
kapcsolódó ünnepségek és események szervezésében 
kiemelt feladatot vállal – a Kárpát - medencében, illetve a 
világban szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak 

valló óvodás, diák és egyetemista számára pályázatot hir-
detett.

A rajzpályázat esetében felhívták a kedves pályázók és 
felkészítő tanáraik fi gyelmét, hogy scannelt formában – a 
földrajzi távolság miatt – csak a diaszpórában (pl. Nyu-
gat-Európában vagy a tengerentúlon) élő magyar fi ata-
lok pályázatait fogadjuk el! A Kárpát-medencéből – így 
Magyarországról, Felvidékről, Erdélyből és Székelyföldről, 
Kárpátaljáról, Délvidékről és Őrvidékről – érvényes pályá-
zatot csak postai úton fogadunk el, ugyanis a díjazott raj-
zok – az elmúlt évekhez hasonlóan – kiállításra kerülnek 
a pályázat lezárulta után!   

A rajzpályázat zsűrije: 

A zsűri elnöke: Jankovics Marcell Kossuth-díjas, Leo-
nardo da Vinci-díjas, a Magyar Érdemrend középkereszt 
a csillaggal kitüntetett grafi kusművész, fi lmrendező, Ma-
gyarország Érdemes Művésze, a Nemzet Művésze, a Ma-
gyar Művészeti Akadémia alelnöke.  

 A zsűri tagjai továbbá: Somogyi Győző Kossuth-díjas, 
Munkácsy Mihály-díjas festőművész, grafi kusművész, 
Magyarország Kiváló Művésze, a Nemzet Művésze, a Ma-
gyar Művészeti Akadémia rendes tagja; Rényi Krisztina 
Ferenczy Noémi-díjas, IBBY-díjas, a párizsi „Oktogon” gra-
fi kai nagydíjjal kitüntetett grafi kusművész; Molnár János, 
a Magyar Kultúra Alapítvány és a Jászok Egyesületének 
Nívódíjával kitüntetett festőművész, grafi kusművész; 
Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója.

Örömmel értesültünk, hogy a Nemzetstratégiai Ku-
tatóintézet által meghirdetett „Magyar zászló és címer” 
rajzpályázaton díjazásban részesült: 

3. korcsoportban II. helyezett Gubucz Liliána, a Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákja - 
Gyomaendrőd, Magyarország

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola hírei
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Szülőföld: Bölcső, majd koporsó!
Sarkcsillag a négy égtáj felől!
Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki Kába-kő...
Isten áldjon! Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövő!

Tímár Máté

Seidl Ambrus 
volt szarvasi plébá-
nos életének 65., 
papságának 38. 
évében visszaadta 
lelkét Teremtőjének 
2020. március 27-
én.

Seidl Ambrus 
1956. március 2-án 
született Budapes-
ten. Tanári vég-
zettséget szerzett 
matematika, fizika, 
ábrázoló geometria 
szakon.

Teológiai tanul-
mányait 1974 és 
1983 között végez-

te Budapesten. 1983. március 6-án szentelték pappá.

Gimnáziumi tanár volt 1983 és 1985 között Buda-
pesten a piarista rend iskolájában, majd kisegítő lelkész 
Püspökszentlászlón. 1985–1986-ban Madridban nyelvet 
tanult. 1986–1987-ben Kecskeméten volt gimnáziumi ta-
nár.

További szolgálati helyei:

1987–1989 Alsóörs, Felsőörs, Káptalanfüred, Lovas;
1989–1992 Szeged-Felsőváros;
1992–1997 Csorvás, Gerendás;
1997–1999 Kistelek, Balástya, Csengele, Pusztaszer, 

Ópusztaszer;
1999–2002 Tiszasziget és Újszentiván, 2000-től Kübek-

háza is;
2002–2007 Hódmezővásárhely-Belváros, Mártély;
2007–2019 Szarvas, Csabacsűd;
2019-től betegszabadságon volt.

Seidl Ambrus
plébános

(1956 - 2020) Eddig a száraz életrajzi adatok.

2000. januárjától a Városunk újságban az Ízes ízek 
rovatban közöltük egyszerű, de nagyszerű, sajátos stí-
lusban megírt receptjeit. Úgy gondolom, ha nem is készí-
tettük el, akkor is élvezet volt olvasni őket. Betegsége miatt 
idei évben már nem küldött recepteket.

A magyarbánhegyesi plébániai kormányzó, Fabisz Ákos 
atya haláláról értesülve jelentkezett a Püspökségen és ná-
lam is, hogy szívesen eljön, és besegít karácsonyra készül-
ve.

El is jött, egy hétvégét ellátott Magyarbánhegyesen és 
Nagybánhegyesen, itt aludt nálam. Úgy ment el, hogy kö-
vetkező hétvégére ismét jön. De már nem jött. A betegsé-
ge megakadályozta, a veszprémi kórházba került, magas 
lázzal. A karácsonyt ott töltötte. Telefonon beszéltem is 
vele. Az új évben állapota átmenetileg javult, majd február-
tól romlása begyorsult. Kórházi kezelések.

Tudatában volt állapotának, a betegek szentségével 
megerősítve várta, hogy az Úr szólítsa. Az volt a kívánsága, 
hogy a Szűzanya ünnepén, Gyümölcsoltó Boldogasszony 
napján térhessen Haza.

Az Úr nagylelkű volt vele, mert ezt a szép napot még itt 
tölthette, és kapott még egy plusz ajándéknapot, így már-
cius 27-én, reggel 7 órakor tért abba a boldog országba, 
melyet mindig örömmel és derűvel hirdetett.

Temetése előreláthatólag Húsvét után lesz, urnael-
helyezés a járványhelyzet miatt egészen szűk körben a 
Felsőkrisztinavárosi Plébánia urnatemetőjében (Édesapja 
mellé).

Védőszentjének, Szent 
Ambrusnak gondolatai kö-
zül a következő volt a ked-
vence:

összeállította:

Iványi László

orosházi 
esperesplébános
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Civil sarok Hugyik Zoltán

Egy magabiztos, megfontolt, céltudatos 
fi atallal beszélgettem, aki több területen je-
leskedik. Irodalom, versmondás, vadászat, 
úszás, zene, mindegyiket kedveli, és műve-
li. Hugyik Zoltán a riportalanyom.

Nem álomkép, vele mindez megtörté-
nik; járja az erdőt, közben verseket mor-
molgat magában, vagy éppen hallgatja a 
természet csöndjét, amely feltöltődést ad 
neki és ihletet a zenéléshez. 

Melyiket szereted a legjobban? Melyiket 
nem szeretnéd elveszíteni, abbahagyni?

… A vadászat valamilyen szinten biztos 
meg fog maradni, hiszen a szakmám része 
lesz, de a többiről se szeretnék lemondani, 
vagy abbahagyni, mert régóta foglalkozom velük.  Sok energiát 
fektettem mindegyik szabad idős tevékenységembe, még tovább 
szeretném fejleszteni tudásomat, az életem részévé váltak, kikap-
csolnak, és mára nekem már természetes, hogy velem vannak.

Számos versmondó versenyen vettél részt. Mikor kerültél közeleb-
bi kapcsolatba a versekkel, az irodalommal?

…Először azt hiszem másodikos koromban, amikor Vinkovics 
Ágika néni indított az iskolai Darvas Tibor versmondó versenyen. 

Van kedvenc költőd?
…Ha választani kell, akkor Radnóti Miklóst mondanám. Ver-

sei nagyon megérintenek, a köl-
teményei közül már egy párral 
indultam versenyeken, és szép 
eredményeket értem el.

Mesélj legkedvesebb versmon-
dó versenyeidről! Mire vagy a leg-
büszkébb?

…Gyulán, a Karácsony János 
Katolikus Gimnázium rendezi a 
Simonyi Imre versmondó ver-
senyt. Erre mindig nagy izga-
lommal és jó kedvvel készülök, 
egy kötelező Simonyi–verset és 
egy szabadon választottat kell el-
mondani. Két évig egymás után 
második helyen végeztem. A leg-
utóbbi versenyen viszont sikerült 
első helyezést elérnem, és így el-
nyertem a Simonyi-díjat!

Hogyan készülsz egy szavaló-
versenyre? Ki segít neked a felké-
szülésben?

…Először is nagyon fontos 
a vers kiválasztása, valamilyen 
szinten azonosulnom kell a vers-
sel, ha a költő gondolatait maga-
ménak érzem, akkor elindulok 
irányába. Ha ez megvan, akkor 

megtanulom a szöveget, és amint ez is meg-
volt, jön a lényeg: csiszolgatom a hangsú-
lyokat, jönnek a fi nomítások, ezekben nagy 
segítségemre van Hunya Jolán tanárnő.

A sok tanulás és elfoglaltságod mellett van 
időd olvasni?

…Nem sok időm van rá, de amikor te-
hetem, akkor szívesen olvasok akár egy va-
dászattal, akár egy természettel kapcsolatos 
könyvet.

Az irodalom mellett egy másik művészeti 
ág, a zene is érdekel. Mióta játszol hangsze-
ren? 

…Harmadikos koromban kezdtem el 
szolfézsra járni és hangszeren játszani. Először furulyán, majd egy 
év múlva váltottam szaxofonra.

Mit ad neked a zene?
…Mindenképpen feltöltődést. Ebben a műfajban is elindultam 

versenyeken. Egyszer megyei első, egyszer pedig megyei második 
lettem, és az előző tanévben ezeknek az eredményeknek is köszön-
hetően elnyertem a Hunya Alajosné-díjat.

Tavaly még a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola tanulója 
voltál, ősztől pedig a Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium kilence-
dikes diákja lettél. Gondolom, azért választottad Szegedet és az er-

dészeti középiskolát, mert családi 
indíttatás az állatok, a vadászat 
szeretete.

 Édesapám hivatása vadász, 
ezért én is beleszerettem, illetve 
beleszülettem a természetbe, így 
nem volt sok kérdés, hogy ha-
sonló irányba folytatom tovább 
tanulmányaimat.

Érettségi után, merre tovább?
…Mindenképpen szeretnék 

egyetemre menni, a Soproni 
Egyetem Erdőmérnöki Karát 
néztem ki.

Hogyan képzeled az életed 10-
15 év múlva?

…Szeretnék abban a szakmá-
ban maradni, amit jelenleg tanu-
lok, és bízom benne, hogy sikeres 
leszek, megtalálom a helyem a 
világban.

Kívánom, hogy úgy legyen! 
Köszönöm szépen a beszélgetést!

Gyomaendrőd, 2020. 03. 31.

Hunya Jolán
Versmondó versenyen, Szolnokon
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Tisztelt megemlékezők!
Kedves Gyomaendrődiek!
Kedves Testvéreim!
Hallgassuk meg Istennek Igéjét, úgy amint 

írva található Dániel könyvében, a 9. fejezet 5. 
versétől a 10. versig terjedő igeszakaszban. 

„Vétkeztünk és gonoszságot műveltünk, 
hitetlenül cselekedtünk és pártot ütöttünk el-
lened, és eltávoztunk a te parancsolataidtól és 
ítéleteidtől. És nem hallgattunk a te szolgáid-
ra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak a 
mi királyainknak, fejedelmeinknek, atyáink-
nak és az ország egész népének. Tied Uram az 
igazság, mienk pedig orcánk pirulása, amint 
ez ma van Júda férfi jain, Jeruzsálem lakosain 
és az egész Izráelen, a közel és távol valókon, 
mindama földeken, a melyekre kivetetted őket 
az ő gonoszságuk miatt, a mellyel vétkeztek el-
lened. Miénk, óh Uram, orcánk pirulása, a mi 
királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, a kik 
vétkeztünk ellened. A mi Urunké Istenünké az 
irgalmasság és a bocsánat, mert pártot ütöttünk 
ellene; és nem hallgattunk az Úrnak, a mi Iste-
nünknek szavára, hogy járjunk az ő törvénye-
iben, a melyeket előnkbe adott, az ő szolgái, a 
próféták által.”

Mindig különleges alkalom ez a megemlé-
kezés, amikor is Kovács Imrére, a XX. század 
nagy magyar falukutatójára, szociológusára 
emlékezünk. S egyúttal hálát adunk Istennek 
az ő életéért és munkásságáért.

Úgy gondolom a legméltóbb, ha maga Ko-
vács Imre szólal meg ezen a megemlékezésen. 
Az ő írásaiból szeretnék egy csokrot a jelenlé-
vők elé tárni. Ezek az írások legtöbbje az egyko-
ri református sajtóban jelentek meg. 

Hazaérkeztem a tiszántúli tanyák világából, 
ahol az egyik parasztgazda hosszas beszélgetés 
után nekem szögezte a kérdést: „érdemes-é, 
amikor a körből nem tudunk kitörni?”. Az Em-
ber Tragé diáját sohasem olvasta, de érzi, hogy 
nem bírja tovább a fuldoklást. Levegőtlen vilá-
gunk egy nagy taposómalom és izzadva, lihegve 
dolgozunk - hiába. A föld hűtlen lett, az embe-
rek csalódtak, a tervek nagy része ködös ide-
alizmusba vész, a reálisak is elbuknak; valami 
nyo masztó érzés ül rajtunk, mintha már nem 
bíznánk semmiben.

Vak óriásként tántorogtunk a történelem 
útvesztőiben és sokszor csak a csodák mentettek 
meg bennünket az elbukástól. Évszázadokon ke-
resztül az Extra Hungáriám elvére esküdtünk 
és vak vágányon futott a magyar élet, amelynek 
most a végére értünk? Talán egy olyan külpo-
litikai kutyaszorítóba jutottunk, amelyből élve 
alig lehet kikerülni? És itt bent a saját levegőt-
len országunkban is halálra vagyunk ítélve és 
is mét csak csoda segíthet rajtunk? Igaz azon-
ban az, amit Kodolányi mond: aki a Csodákban 
nem hisz, az nem közénk való!

Tragédiánk, hogy Európa legexponáltabb 
pontján élünk, ahol a népmozgalmak min dent 
elsöprő ereje az úr. A múltban is itt ütköztek 
meg világnézetek és véreztek el nemze tek — 
és a jövőben is itt fognak eldőlni eszmék és 
népek sorsai. De a legnagyobb tragédiánk, 
mégis az, hogy sohasem tudtuk kihasználni azt 
a helyzeti és történelmi energiát, amit az ütkö-

zőponton való élés jelent. Irányító nép lehetnénk 
és sodródó nép vagyunk, akit legtöbbször csak 
védőpajzsnak használtak és akire, ha már nem 
volt szükség, félretettek, elejtettek, vagy ma gára 
hagytak. 

Saját országunkban rengeteg a baj. A ma-
gyarság testileg és lelkileg egyaránt beteg. A 
Dunántúlon a különböző múltú és természetű 
egyke pusztít. 509 községben 1,176.000 lakos 
tért át az egyke életrendszerére és a pusztuló ma-
gyarság az előrenyomuló nemzetekkel szemben 
már védekező műveletekre is képtelen és élet-
halál-harca eldőltnek látszik emezek javára.

Egy elsüllyedt nép mélyen a történelmi idők 
színe alatt csinálja néma forradalmát. Valami-
kor Dózsa korában fegyvert, fogott, most a hu-
szadik század civilizációjának bilincseibe verve 
nem tud megmoz dulni és nincs más hátra, mint 
kivándorolni, vagy halálra ítélni önmagát.

Nyugat-Európában a XIX. század félelme-
tes szaporodásának ma már csak az emlékei él-
nek és sok ország fi gyeli aggódó szorongással 
a népszaporodásában bekövetkezett rohamos 
hanyatlást. Először a franciák riadtak meg a 
múlt században úgy, hogy a francia nép szapo-
rodása megállott és lassan vissza fejlődött. Ma 
már azonban egész Európában ez a helyzet és a 
születések ijesztő csökkenése olyan jövőbeli le-
hetőségekkel fenyeget, amelyek több irányban 
is végzetes következmé nyekkel járhatnak: az 
emberiség haladását, Európa államközi egyen-
súlyát és békéjét veszélyeztetik.

A századfordulótól kezdve - és talán Né-
metalföldet kivéve - egész Nyugat-, Észak- és 
Közép-Európa népessége megingott. Az utolsó 
évek átlagában a születések alig közelítik meg 
a 15-20 ezreléket és az angol anyák például 
kétszázezerrel, a német anyák pedig négy-
százötvenezerrel kevesebb gyermeknek adtak 
életet 1930-ban, mint 10 évvel azelőtt.

A fehér ember áttért a kényelmesebb egy-
gyerek rendszerre és Európa hegemóniáját már 
sokan megsiratták. Az egy-gyerek rendszer 
következtében állandóan keskenyedik az az 
alap, amelyen a népesség korosztályainak egész 
piramisa, a nemzet jövendő reménysége, fi ai-
nak testi és lelki ereje, dolgozóinak tömege és 
erős hadserege felépül. A mennyiségi vesz teség 
mellett azonban minőségi defi cit is fenyegeti a 
társadalmat.

Szellemesen mutat rá erre Burgdörfer, a 
nagy német demográfus, amikor azt mondja: 
ha Bonaparte Károly ajacciói ügyvéd és felesé-
ge, Ramolini Letícia az egy-gyermek rendszert 
követték volna, akkor a világ nem ismerte vol-

na meg Napóleont és Európa története talán 
egészen másként alakult volna. De meg lett vol-
na fosztva az emberiség Bach, Wagner, Dürer, 
Rembrandt, Kant, Nagy Frigyes, Blücher, Bis-
marck zsenijétől és még sok sor híres művész-
től, politikustól és tudóstól, ha szüleik törté-
netesen az egyke hívei. Nekünk magyaroknak 
sem lett volna Széchenyink, Deák Ferencünk, 
Jókaink, Arany Jánosunk és Madách Imrénk, 
mert hiszen Széchenyi, Madách és Jókai ötöd-, 
Deák heted- és Arany János tizedik szülött volt.

De ha eltekintünk is e kimagasló szelle-
mektől és csak arra gondolunk, hogy a na-
gyobb számú születésekből mindig sokkal több 
értékes egyén kiválasztódása várható, mint a 
gyérebb szüle tésekből, akkor valóban az egy-
gyerek rendszer általános bevezetése minőségi 
defi cithez is vezet.

Az erkölcstelen élet ugyanis divat lett. Sok 
helyen a falu közvéleménye kigúnyolja a sok-
gyermekes anyát, csúfot űznek az áldott ál-
lapotban lévő asszonnyal és hogy mennyire 
szexuális kérdés lett az egykéből, azt a magzat-
elhajtások számának ijesztő emelkedése mu-
tatja a legjobban.

Minél teljesebben kiélvezni az életet, a 
körülményekhez mérten minél kellemesebbé 
tenni azt a pár évtizedet, amit kényszerűségből 
el kell tölteni a földön. Meg szabadulni a sok 
gyermek felnevelésével járó gondoktól és nem 
törődni azzal, hogy mi lesz mindezeknek a kö-
vetkezménye.

 Foglalkozni kell a néppel. Hányszor elgon-
dolkoztam, amint késő estéken a magyar faluk 
kis utcáinak egy-egy villanylámpája alatt cso-
portokba verődve láttam a legényeket beszél-
getni vagy a kocsmában mulatni, hogy mennyi-
re más a sváb község. Ott esténként a fi atal ság 
az öregekkel együtt a »Kulturbundban« van és 
tudatosítják magukban a kultúrájukat, mintha 
ők is látnák a magyar faluban a villanylámpa 
alatti képet és készülnek a kínálkozó alkalmak 
kihasználására. Mennyire vigyáznak a sváb fa-
luban, hogy az erkölcsök ne szen vedjenek csor-
bát, milyen éberen tudnak őrködni érdekeiken. 
A »Kulturbund” az évszázad okon keresztül 
megőrzött kultúra ápolása mellett, a minden-
napi élet gyakorlati előnyeit is igyekszik kihasz-
nálni. A sváb faluban nincs vagy csak alig van 
diff erenciálódás, ott az intelligencia foglalkozik 
a paraszttal, ott nem lehetnek el tévelyedések. 
Nem lehetne-e a magyar falukban is kultúr-
egyesületet (nem gazdakört!) léte síteni? És mi-
ért ne lehetne a magyar parasztot politikailag 
iskolázni, öntudatosabbá tenni, kezébe adni 
saját sorsának irányítását? Erre volna szükség, 
hogy a bennük felhalmozott energia a nemzet 
egyetemes érdekeinek szolgálatába állhassanak 
és nem beléjük fojtva, beteges irányba tereljék 
lelkiéletük fejlődését.

Sohasem volt ezeréves történelmünk alatt 
olyan bizonytalan a helyzetünk, mint a mos tani 
időkben. A legkülönbözőbb érdekek tengelyvo-
nalába estünk és valósággal útjukba vagyunk az 
egyes nagyhatalmi elgondolásoknak. És talán 
nem is olyan sokára élet-halál kérdése lesz az 
ittlétünk. Hogy megtudjuk-e állni a helyünket, 
az a parasztságon múlik.

Megemlékezés Kovács Imréről 2020. március 10-én
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is megemlékeztünk város-

unk díszpolgáráról, Kovács Imre népi író, politikusról. A Szabadság 
tér átépítése miatt lehetőséget kaptunk az emlékezésre a Járási Hi-

vatal Corini termében. Igei megemlékezést mondott Papp Tibor re-
formátus lelkész. Az emlékezés virágait a hivatal falán lévő táblánál 
róttuk le.
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A kereszténység legnagyobb ünnepére, 
Krisztus feltámadására készülve szeretettel 
köszöntöm a kedves Olvasókat.

Különös és szomorú húsvét az idei: vi-
lágjárvány sújt bennünket, kijárási tilalom, 
bezárt templomok, nép jelenléte nélkül 
végzett egyházi, templomi szertartások. 
Nem lesz feltámadási körmenet. Idén nem 
lesz húsvéti rokonlátogatás, elmarad a „lo-
csolkodás” ősi magyar szokása. 

De arra kérlek titeket, Testvéreim: ép-
pen ez az idei szokatlan húsvét irányítsa 
figyelmünket még jobban arra, hogy mi, 
keresztény magyar emberek, mit is ünnep-
lünk igazán húsvétkor…

A Húsvét a legnagyobb csoda, ami a 
földkerekségen történt. Nem csupán a föl-
támadás ténye miatt, hanem ami miatt tör-
tént. A karácsonyhoz hasonlóan a feltáma-
dás ünnepe is Isten végtelen szeretetének 
jele.

Ezért nagy szeretettel hívok meg min-
denkit, ha nem is személyesen, de az 
endrődi templomból „online” módon, in-
terneten keresztül végzett nagyheti szer-
tartásokra, mert csak úgy lehet ezt a végte-
len isteni szeretetet, ezt a hatalmas csodát 
megérteni, ha végigimádkozzuk a nagyheti 
eseményeket is.

Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi be-
vonulására emlékezünk (Jézus fölmegy 
Jeruzsálembe, tudva, hogy ott fog értünk 
szenvedni és meghalni). 

Nagycsütörtökön pedig az utolsó vacsorára: az utolsó, 
tanítványai között töltött estén Jézus a kenyeret és bort saját 
testévé és vérévé változtatja, ezzel megalapítva az Oltári-
szentséget, főpapi imája keretében pedig pappá szenteli az 
apostolokat, -és tulajdonképpen elbúcsúzik tőlük.

Nagypéntek az Egyház gyásznapja: Krisztus kínszen-
vedése és kereszthalála emléknapja. Az esti csonkamisén 
– ami tulajdonképpen Jézus gyászszertartása -megemléke-
zünk az ő keresztre feszítéséről és a sírba helyezéséről.

Nagyszombat a csend napja. Jézus a sírban fekszik. A 
templomban feldíszített, felvirágozott szent sír oltár előtt 
csendben imádkozva hálát adunk a megváltásért. Este a fel-
támadási szertartásban emlékeztünk meg arról, hogy Jézus 
nem maradt a sír, az enyészet rabja, hanem az ószövetségi 

próféták jövendölései szerint a harmadik nap hajnalán di-
csőségesen feltámadt, befejezve a megváltás nagy művét.

Húsvétvasárnap már a feltámadás fölötti keresztény 
öröm ünnepe. „Krisztus feltámadt! – Valóban feltámadt!” 
–köszöntik ma világszerte a keresztények milliói egymást.

Keresztény testvéreim, ezekkel a gondolatokkal kívánok 
mindannyiótoknak áldott húsvétot, a feltámadt Krisztus 
örömét és boldogságát, -és segítő kegyelmét, hogy legyen 
elegendő erőnk és kitartásunk ebben a megpróbáltatások-
kal teli napokban, hogy mint Krisztus harmadnap legyőzte 
a halált, úgy mi legyőzve a járványt, örömmel adhassunk 
hálát a feltámadt Úrnak, -és ha elmúlnak e nyomasztó he-
tek, -örömmel találkozhassunk, örömmel ölelhessük meg 
szeretteinket. Ehhez segítsen mindannyiunkat a húsvétkor 
feltámadt Úr Jézus Krisztus!

Czank Gábor
plébános

„Feltámadt Krisztus, vígadjunk,
A bűnből mink is támadjunk!”
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Emlékműszentelés Hunyán

Hunyán 2020. március 15-én a szentmise után Jakab Zoltán 
Tibor plébániai kormányzó atya megáldotta a volt katolikus is-
kola épületéről a templom falára átkerült első világháborús em-
léktáblát. Az ünnepségen Hegedűs Roland Hunya Község pol-
gármestere és Kiszely Imre a hunyai plébánia plébániai tanácsosi 
testületének világi elnöke koszorút helyezett el.

Hunyán az Általános Iskola alsó tagozata 2012. szeptem-
ber 1-től szűnt meg a kevés gyermekszám miatt. A településen 
fennállása utolsó éveiben a Katolikus Egyház tartotta fenn az ál-
talános iskolát. Mivel a hunyai gyermeklétszám 2012 óta sajnos 
jelentősen nem növekedett, ezért sajnos nincs a közeljövőben 
esély az iskola újraindítására. Az üresen álló épület fenntartási 
és állagmegóvási költségei egyre jobban megterhelték a hunyai 
plébánia költségvetését, illetve az iskola volt épülete egyre rosz-
szabb állapotba került, ezért a 2018-as év folyamán Czank Gá-
bor akkori hunyai plébános atya (a Hunyai Római Katolikus Egy-
házközség Képviselőtestületének egyetértő szavazataival) úgy 
döntött, hogy az épületet eladjuk. Tavaly decemberben meg-
történt a Vevő és a plébánia között a szerződéskötés. Bár az új 
tulajdonos nem gördített volna akadályt az elé, hogy továbbra 
is az eredeti helyén maradjon az első világháborús emléktábla, 
Jakab Zoltán Tibor plébániai kormányzó atya a hunyai plébánia 
plébániai tanácsosi testületének korábbi döntését fi gyelembe 
véve úgy döntött, hogy a tábla méltóbb helyen lesz a Szent Lász-
ló Király Templom falán.

(további képek a 20. oldalon)

Szent László Király Plébánia 
5555 Hunya, Kossuth u. 1. 

Telefon: 66/294-352 
e-mail: hunya.plebania@gmail.com 

 
 

KEDVES HÍVEK! 

AZ EGYHÁZ, MINT ISTEN NÉPE MI VAGYUNK! 

ÉREZZÜNK FELEL SSÉGET EGYHÁZKÖZSÉGÜNK FENNTARTÁSÁÉRT! 

A plébánia fenntartása szempontjából is kritikus helyzetbe kerültünk. Mint 
tudják, az egyházközségnek semmilyen más bevétele nincs, mint a perselypénz, 
az egyházi hozzájárulás és a stóladíj. Sajnos nincs földünk, vagy egyéb 
vagyonunk, ami ebben a helyzetben bevételt hozna. Mivel most a vírushelyzet 
miatt elmaradnak a hívek a misér l, ezért kiesik a perselypénz, és ugyancsak 
csökkenni fog a stóladíjak mértéke is, hiszen kevesebb mise-felajánlásra lehet 
számítani a következ  hetekben, hónapokban. 

Most különösen fontos lesz, hogy az egyetlen megmaradt bevételi 
forrásunk, az egyházi hozzájárulás mindenki részér l befizetésre kerüljön, 
mégpedig havi rendszerességgel, hogy fedezni tudjuk a templom és plébánia 
fenntartási költségeit, ki tudjuk fizetni a béreket, a közüzemi díjakat, stb. 

Az egyházi hozzájárulás, mint tudják, a nettó jövedelem 1%-a. A legjobb 
megoldás ebben a helyzetben az lenne, ha mindenki beállítaná a bankjánál 
(minden internetes banki programban, illetve a bankfiókokban ez megtehet ), 
hogy a jövedelme (az egy havi fizetés, nyugdíj, stb.) 1%-ának megfelel  összeg 
havonta rendszeresen átutalásra kerüljön a plébánia bankszámlájára. 

A Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlánk száma az alábbi: 

53200022-11042057 Szent László Király Plébánia 

Hozzájárulását el re is köszönjük! 

Hunya 2020. április 01. 

 
 

 ............................. …………… 
Jakab Zoltán Tibor 

Plébániai kormányzó 
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Polgármester i t á j é k o z t a t ó

Magyarország kormánya az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjár-
vány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyaror-
szág egész területére veszélyhelyzetet, rendkívüli jogrendet 
hirdetett ki. 

A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések-
ről, az aktuális helyzetre reagálva, külön kormányrendeletek 
rendelkeznek. A kormány a veszélyhelyzet fennállásának 
szükségességét folyamatosan felülvizsgálja, és kéri az állam-
polgárok együttműködését a különleges jogrenddel járó 
intézkedések végrehajtásában. A veszélyhelyzet kihirdetése 
a települések vezetőit, a polgármestereket is rendkívüli dön-
tések meghozatalára, intézkedések megtételére kötelezi. Fe-
lelősséggel a város lakosságért, folyamatosan fi gyelemmel 
kísérjük a járványügyi helyzetet. Együttműködünk az illeté-
kes hatóságokkal, megteszünk minden intézkedést, amellyel 
segíthetjük a koronavírus elleni védekezést, amellyel óvjuk 
Gyomaendrőd lakosságát.

A kormányrendeletek egyértelműen, magasabb szinten 
szabályozzák a mindennapi életünket a veszélyhelyzet ide-
jén. Az eddig meghozott, a lakosságot érintő legfontosabb 
intézkedések: - különleges tanítási rendre, távoktatásra tértek 
át az oktatási intézmények - bezártak a kulturális intézmé-
nyek - látogatási tilalom van a kórházakban és az időseket el-
látó intézményekben - nem lehet nyilvános rendezvényeket 
szervezni, sem szabad-, sem zárt térben - korlátozásra került 
a vendéglátóhelyek és boltok nyitva tartása - önkéntes, lak-
helyen maradást kérnek mindenkitől, aki csak teheti, különös 
fi gyelemmel a 70 éven felüliekre. Ezeknek a végrehajtásában 
a polgármester felelőssége az, hogy Gyomaendrődön is min-
denki maradéktalanul, ennek megfelelően járjon el, ezeket 
tartsa be. A kihirdetett veszélyhelyzet a polgármesterek fel-
adatait is megnövelte, különleges feladatokat kell ellátni. 

Gyomaendrődön eddig, az alábbi korlátozó intézkedések 
léptek érvénybe a kormány által meghatározott intézkedése-
ken kívül: - Bezártuk az óvodákat és a bölcsődéket. Rendkívüli 
szünetet rendeltünk el, amelynek ideje alatt csak különösen 
indokolt esetben, kis létszámban, egészséges gyermekek le-
hetnek az óvodákban és bölcsődékben. Aki ebédet igényel, 
az a Kistérségi óvoda két egységében: Kossuth úti és Blaha 
úti telephelyen veheti át. A település többi bölcsődéje és 
óvodája a saját telephelyén adja ki az ebédet. - Lezártuk a ját-
szótereket, amelyeket nem lehet használni, ennek betartását 
ellenőrizni is fogjuk - Korlátoztuk az önkormányzati hivatal 
ügyfélfogadási rendjét. Azoknak, akik segélykérelemmel for-
dulnak a hivatalhoz, vagy valamely ellátásra, támogatásra jo-
gosultak, továbbra is intézik a kérelmeiket az ügyintézők, de 
ez nem személyes kapcsolattartással történik. A kifi zetések 
átutalással történnek, mert a pénztárat is lezártuk. - Az anya-
könyvi ellátások továbbra is működnek. Házasságkötéskor is 

érvényes a létszámkorlátozás, a házasulandókon kívül csak a 
két tanú vehet részt az esküvőn. - A földhaszonbérleti szerző-
dések és földeladások továbbra is kifüggesztésre kerülnek, új 
helyen, a hivatal épületének előterében. - A hivatal dolgozóit 
az otthoni munkavégzésre készítjük fel, a feltételeket ehhez 
megteremtettük. - Az önkormányzati munka is szünetel, nem 
lesznek bizottsági ülések, a testületi ülés is elmarad. A kép-
viselőkkel továbbra is napi kapcsolatban állunk, de minima-
lizáljuk a személyes találkozást. A kapcsolattartás azonban 
folyamatos. - Bezárt a könyvtár, a művelődési házak és azok 
minden telephelye, a városi képtár és a sportcsarnok is. Nincs 
ügyfélfogadás a Gyomaendrődi Család és gyermekvédelmi 
Központnál. - Gyomaendrődön május 17-ig semmilyen ren-
dezvényt nem lehet tartani, ennek megfelelően a sportma-
jális, a sajt-és túrófesztivál és az ahhoz kapcsolódó rendezvé-
nyek is elmaradnak. - Bezártuk a fürdőt, minden gyógyászati 
ellátás, kezelés szünetel. Egyelőre a száraz gyógytornát igény-
be vehetik azok, akik erre már bejelentkeztek. Egészségügyi 
ellátást érintő korlátozások: - A fogászati ellátás csak sürgős, 
különösen indokolt esetben vehető igénybe, előzetes, telefo-
nos egyeztetés alapján. Dr. Török Anna szabadságolása miatt 
Dr. Kerekes Attila rendelőjét kell hívni, ő látja el a fogászati 
rendelést mindkét településrészen. - Az egészségügyi alapin-
tézménynél is csökkentett üzemmód van, bizonyos rendelé-
sek elmaradnak, rövidebb időtartamúak lesznek.

Mindig érdeklődjenek telefonon a működésről. Egyelő-
re működni fog a vérvétel és röntgen, de kevesebb esetszá-
mot tudnak vizsgálni. Mielőtt elindulnak a rendelőbe, hívják 
a 66/581-180 telefonszámot, kérdezzék meg van-e ellátás a 
problémájukra, kérjenek időpontot. - A házi- és gyermekor-
vosi ellátások is elsősorban sürgős és nagyon indokolt eset-
ben vehetők igénybe, előzetes telefonos egyeztetés alapján. 
Felhívom fi gyelmüket az e-recept igénybevételének lehető-
ségére, mivel a gyógyszertárak működésében is korlátozások 
vannak. Az e-receptet most bárki kiválthatja, a beteg TAJ szá-
mának megadása szükséges hozzá. Mindenkitől önmérsékle-
tet és türelmet kérek. Felelősen gondolják végig, mi szolgálja 
jobban az egészségüket, próbálják reálisan felmérni saját álla-
potukat. Ne feledjék, elsősorban telefonon kérjenek segítsé-
get. Idősek ellátását érintő korlátozások: - A bentlakásos idő-
sek otthonában a látogatási tilalom mellett tilos a csomagok, 
küldemények beadása is. A mozgóbolt bejárását is szünetelt-
jük. A bentlakó időseknek az ott dolgozók segítenek abban, 
hogy megfelelő ellátáshoz jussanak, megoldják a vásárlást 
részükre. - Nem működnek az idősek klubjai sem, nem lehet 
igénybe venni ezt az ellátást. Az otthon maradó klubtagokkal, 
otthonápolásra szorulókkal minden nap szeretnénk felvenni 
a kapcsolatot, de itt is minimálisra csökkentjük a személyes 
érintkezések lehetőségét. Az idősek étkeztetése továbbra 
is a szokásos módon történik. Öregszőlőben az IKSZT-ben, 
Nagylaposon a klubházban történik az ebédek átadása, itt 
a tanyagondnoki szolgálat is segíteni fog. - A fogyatékosok 
nappali ellátása is szünetel. Gyermekétkeztetés: továbbra is 
igénybe vehető, de csak ebédet kapnak a gyerekek. Az iskolák 
tálalókonyháinál vehetik át, az ütemezésnek megfe-
lelően mehetnek az ebédért, hogy ne alakuljon ki tö-  
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meg. A helyi buszjárat továbbra is üzemel, tanítási szünetben 
érvényes menetrenddel. Működnek a temetők, látogathatók. 
Kérünk mindenkit, hogy a temetéseken, az ajánlott viselke-
dési normáknak megfelelően, 1,5-2 m távolságot tartsanak 
egymástól, kerüljék a személyes kontaktust. Ha csak lehet, ne 
menjenek el távolabbi ismerősük, rokonuk temetésére. Eb-
ben a veszélyes időszakban nem biztos, hogy mindenkinek a 
személyes részvétellel kell kifejeznie részvétét. 

A kormány külön megkérte a 70 év felettieket arra, hogy 
lehetőség szerint maradjanak otthon. Erre kérem én is őket. 
Ennek fontosságát meg kell érteni, ezt a kérést be kell tar-
tani! Akinek van olyan családtagja, aki ebbe a korosztályba 
tartozik, különösen fi gyeljen hozzátartozójára, segítse a napi 
ügyek, a bevásárlás intézésében. Figyeljünk idős szomszé-
dokra, segítsük őket! Az egyedülálló hetven év felettiek ellá-
tását településünkön megszerveztük. Mindenkire fi gyelünk, 
akinek segítségre van szüksége Gyomaendrődön. Hívja az 
önkormányzat segélykérő telefonszámát, írjon e-mailt. A 
+36204116457 telefonszámot, és a covid19@gyomaendrod.
hu email címet azért hoztuk létre, hogy ezeken az elérhetősé-
geken kérhessen segítséget minden rászoruló. Kérem, hogy 
ezeket az elérhetőségeket is megfontoltan, csak indokolt 
esetben vegyék igénybe. Ez az észszerű, legszükségesebb el-
látásra vonatkozik, mindenkinek fel kell állítani egy indokolt, 
fontossági sorrendet. Ebben a munkában segítségünkre lesz-
nek a polgárőrök, a mezőőrök, de elképzelhető, hogy munka-
társainkat is bevonjuk a feladatellátásba. Lesz olyan terület is, 
ahol szükségünk lesz önkéntesek segítségére is. 

Meghatározzuk azokat a feladatokat, pontokat, ahol se-
gítségünkre lehetnek. Kérek mindenkit, hogy maradéktala-
nul tartsa be a vészhelyzetre vonatkozó rendeletet és fogadja 
el a szakemberek tanácsait. Kísérjék fi gyelemmel, a korona-
vírussal és a járvánnyal kapcsolatos megbízható forrásból 
származó tájékoztatásokat, híreket! Tartsák be az előírásokat, 
felelős viselkedéssel kezeljék az ellenőrizetlen, általában a 
közösségi oldalakon terjedő álhíreket, ne keltsenek pánikot 
rémhírterjesztéssel! Le kell győzni a megbetegedéstől való 
félelmünket is, ezért nagyon fontos a higgadt magatartás. A 
higiéniai szabályok betartásával, a személyes kontaktus kerü-
lésével, sokat tehetnek a saját és a környezetük egészségének 
védelmében. Nagyon fontos, hogy akinek bármilyen gyanúja 
támad azzal kapcsolatban, hogy tünetei koronavírus fertő-
zésre utalhatnak, elsőként ne személyesen, hanem telefonon 
kérjen orvosi segítséget, ezzel is gátolva a járvány terjedését. 

Felhívom a fi gyelmüket, hogy türelemre lesz szükség a te-
lefonos elérhetőségek hívásakor, hiszen ezt a kapcsolattartási 
formát kérjük mindenkitől, lehetőség szerint minden esetben. 
Ahol lehet, írjanak e-mailt, kollégáim válaszolnak. Többször 
bebizonyosodott, hogy számíthatunk a gyomaendrődiek 
összefogására. Most türelmet, megértést, felelős állampolgá-
ri magatartást kérek és várok el mindenkitől. Kérem, legyünk 
fi gyelmesek egymással, vigyázzanak magukra és másokra, a 
közösségre! Összefogással tehetjük a legtöbbet egymásért!

Toldi Balázs
polgármester

Dankó Béla
országgyűlési képviselő

HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ
A tél elmúltával, a kert, a határ zöldülésével egyúttal mi, em-

berek is a jövendő, a remény felé fordulunk gondolatainkban, 
lelkünkben egyaránt. A kikelet lendülete, az újjáéledő természet 
időtlen ereje az örök megújulás, a továbblépés üzenetét hozza el 
közénk. Ám ezen üzenet mélyebb értelme, emberi léptékű va-
lódi jelentése a Megváltó halálának és feltámadásának csodáján 
keresztül érhet el hozzánk igazán. 

Hitünk, keresztény kultúránk a naptári év középpontjába 
helyezi az ünnepek ünnepét, a húsvétot. Hozzá kötődő ha-
gyományaink, szokásaink már ősidők óta kiemelik ezt a nagy-
péntektől vasárnapig tartó időszakot a hétköznapok sorából, 
s egyúttal az újjászületés, a feltámadás örök szimbólumaként 
állítják szemeink elé. S valóban: mennyi emlék, mennyi szép, 
családunk körében megélt pillanat szökik elénk e szó hallatán. 
Hiszen ezekben a napokban, vagy az ünnepre készülődés hete-
iben nem csak a rügyek, nem csak a virágok erőteljes hajtásai 
indulnak el képletesen egymás felé, de mi magunk is ezt tesz-
szük. Lélekben együtt szenteljük meg Jézus kereszthalálának és 
feltámadásának emlékezetét. Az emberiség történetének legna-
gyobb hatású, máig maradandó mozzanata volt ez, mely min-
dent, mindent megváltoztatott. Elérhetővé tette a bűnbocsána-
tot az emberiség számára, s egyben legyőzte azt a távolságot, 
melyet az eredendő bűn hozott létre ember és teremtője között. 
Ahogy az Úr megújította kapcsolatát a teremtett világgal, ami-
kor egyetlen fi át áldozta fel érte, úgy bennünk, emberekben is 
ott rejlik a megújulás képessége és lehetősége is egyben. Erre 
kínál alkalmat a most elkövetkező ünnep is, melynek öröme, 
szépsége hitünk által válhat kézzelfogható valósággá. Kívánom, 
hogy az ebből fakadó örömet és Isten szeretetének erejét min-
denki megélhesse ebben a nehéz helyzetben is.

Áldott húsvétot kívánok!

Dankó Béla
országgyűlési képviselő
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A nyelv mesterei

Az országos 
levelező verseny 
– Gödöllő - felada-
taiból a magyar 
nyelvtan tantár-
gyat választotta 
két felsős osztá-
lyunk: a 6. a és a 8. 
b osztály; Nyelv-
mester levelezős 
helyesírási - és 
projekt verseny 
címmel. A felada-
tok igen nehe-
zek, változatosak, 
szerteágazóak és 
komplexek vol-
tak. A gyerekek-
nek egy hónap 
állt rendelkezé-
sükre, csoportosan és egyénileg válaszoltak a kérdésekre. 
Néhány feladatot nevezek meg a teljesség igénye nélkül: 
helyesírási totó, nyelvhelyességi kérdések, meseírás lánc-
szerűen, megadott tulajdonnevekkel, amelyeket természe-
tesen helyesen kellett leírniuk. Rajzolás, Meseország térké-
pének elkészítése, feltüntetve a földrajzi tulajdonneveket. 
Budapest tetszőleges nevezetességeinek bemutatása rövi-
den, fotókkal és reklámszöveggel illusztrálva. A gyerekek-
kel fővárosunk nevezetességeit rigmusba szedve ismertet-
tük, amely nagyon kifejező és egyedi lett. A legnehezebb 
feladat pedig a nyolcadikosoknak a következő volt: egy 
helyesírási szabálykönyvet kellett megírniuk, úgy, hogy 
tíz érvényes helyesírási szabályt kellett kiválasztaniuk, és 
azokat kellett egyszerűsítve leírniuk, utalva - A magyar he-
lyesírás szabályai adott szabálypontjaira, de nem megvál-
toztatva, csak egyszerűbben közölni, diáknyelven! Megter-
veztük a borító első, hátsó oldalát, a tartalmát, formáját, 
esztétikusan elrendeztük az értéket hordozó tartalmat, és 
mindezeket kézzel írtuk, mert ez kitétel volt. Iskolánk és az 
alkotók fotóját is elhelyeztük a szabálykönyvben, valamint 
több nagy nyelvmester nevét is belevettük a kiskönyvecs-
kébe, tehát teljes szerkesztést végeztünk. A sok készülés 
időnként majdnem kifogott rajtunk, az idő is sürgetett 
bennünket, de bármennyire elfáradtunk, nem adtuk fel! Is-
kolánk nyolc kiváló diákja az élmezőnyben végzett! Csodás 
eredmények születtek! A 8. b osztály csapata 12 település 
csapata közül az első helyezett lett! Név szerint: Szabó Lei-
la, Bátori Tamara, Szurovecz Benjámin, Uhrin Andor - 97 
pontot kaptak versenyfeladatukra. A 6. a osztály csapata 
30 település közül pedig: a második helyezést érdemelte 
ki - 96 ponttal: Kiszely Kitti, Tóth Malvin, Gyuricza Tamás és 
Varjú Zétény személyében! Gratulálunk a nem mindennapi 
eredményekhez! Felkészítő tanáruk: Hunya Jolán.

NyelvÉSZ - jól forogtak a kerekek

A NyelvÉsz anyanyelvi verseny iskolai fordulója után, min-
denki nagyon várta már az eredményt, hogy vajon kinek 
mennyi pontja lett, és kik azok a tanulók, akik bejutottak a 
megyei döntőre. Nagy volt az öröm az értékelések kihirdeté-
sekor, hiszen ilyen sok megyei döntősünk még soha nem volt 
ezen a versenyen.

Március 20-án Békéscsabára fognak utazni az alábbi tanu-
lók, hogy újra összemérjék a tudásukat a megye legjobbjai-
val: Dinya Nelli 3. évfolyam, Velő Boglárka 5. évfolyam,

Varjú Zétény 6. évfolyam, Molnár Luca 7. évfolyam, Tódor 
Ákos 7. évfolyam.

Nem volt kis munka

Kiss Adrián, iskolánk egykori tanulója, másik négy szí-
nészpalánta társával együtt szórakoztatta az alsós gyereke-
ket egy esős délutánon. Mindegyik fellépő jelenleg a Patkós 
Irma Gimnázium tanulója, társulatuk neve pedig: PIMI STAND 
DOWN. Ifj úkoruk ellenére komoly életfi lozófi ával rendel-
keznek: „Megismertetni a humort és a színházat a kisebb-
nagyobb korosztállyal, és az előadásainkkal egy kis családi 
hangulatot teremteni a nézőkkel, még arra a kis időre is, ami 
alatt mi színpadon vagyunk.” Ezúton is köszönjük nekik a szó-
rakoztató előadásukat, és a jövőre nézve sok refl ektorfényt és 
sikereket kívánunk nekik!

Svájci hét Orosházán

Az Orosházi Német Nemzetiségi Önkormányzat minden 
év márciusában tematikus programot szervez a német nyelvű 
országok és kultúrájuk megismerése céljából. Az idén Svájc 
volt a főszereplő. Intézményünk német nemzetiségi osztá-
lyokba járó diákjai a Svájci hét két programján vettek részt. 
Március 4-én területi német írásbeli versenyen mérhették ösz-
sze tudásukat mintegy 80 versenyzővel öt kategóriában. Ta-
nulóink előkelő helyen végeztek minden kategóriában ahol 
indultak, dobogós helyezéseket is szereztek.

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Színészpalánták
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4.hely Kovács Balázs, Varjú Zente
3. évfolyam
2.hely Furka Dorka, Kovács Petra
5.hely Szabó Bettina
4. évfolyam
4.hely Kézi Róbert
5.hely Uhrin Enikő, Varjú Zselyke
Felsősök
1.hely Forgács Flóra
3. hely Puska Hanna

Gratulálunk minden mesemondónak és felkészítőiknek is.  
Köszönjük a Határ Győző Városi Könyvtárnak, hogy újra fon-
hattuk velük a mese aranyfonalát.

Irány az országos döntő!

Február 29-én rendezték meg a Torna Diákolimpia Orszá-
gos Elődöntőjét a fi úknak, Kiskunhalason. A Kis Bálint Általá-
nos Iskola 1. korcsoportos fi ú versenyzői izgatottan indultak 
útnak, hogy részt vegyen a megmérettetésen. Erre a verseny-
re 5 megye legjobb csapatai jutottak tovább. A Csernyeczki 
Balázs, Csipai Csongor, Furka Lénárd, Mertz Máté, Soczó Ger-
gő, Szunyog Hunor összeállítású csapat nagyon szépen ver-
senyezve szerezte meg a 2. helyet, ezzel továbbjutottak az 
ORSZÁGOS DÖNTŐRE, amit Budapesten rendeznek 2020. ápr. 
4-én! Csipai Csongor egyéni összetettben is ezüstérmes lett.

A gyerekeket felkészítette: Gergely Orsolya, Soczóné Mes-
ter Szabina és Katona Ákos.

Az eredmények:
4. évfolyam
   2. helyezett: Varjú Zselyke
5. évfolyam
    2. helyezett: Bánrévi Hanna
    3. helyezett: Velő Boglárka
    7. helyezett: Puska Hanna
6. évfolyam
    3. helyezett: Varjú Zétény
    4. helyezett: Kiszely Kitti
8. évfolyam
    2. helyezett: Kézi Zoltán
    4. helyezett: Fekécs Noémi
 6. helyezett: Szilágyi Adrienn

Március 6-án, a német nyelvű szavaló - és prózamondó 
versenyre került sor. Svájci írók és költők verseit tolmácsolták 
a gyerekek. Itt is remekül szerepeltek diákjaink, hibátlanul 
adták elő a német nyelvű szöveget. Az 5-6. osztályosok kö-
zött prózamondás kategóriában Kiszely Kitti különdíjas lett, 
Czibulka Regina pedig a versmondók között 4. helyezett. A 
7-8. osztályosok versenyében 2. helyezést ért el Szilágyi Ad-
rienn prózamondás kategóriában, Kézi Zoltán pedig 4. lett a 
versmondók között. Felkészítő tanáraik: Izsó Gabriella, Tóth-
né Szabó Irén és Domokos Anikó. Gratulálunk a szép eredmé-
nyekhez!

Hol volt, hol nem volt...

Az idei évben is a Határ Győző Városi Könyvtár adott ott-
hont a városi mesemondó versenynek. A diákjaink közül so-
kan próbálták ki magukat, akárcsak az egyszeri szegény le-
gény mikor elindult világot látni. Szerencsére senkinek nem 
kellett sárkányokkal megküzdenie, vagy boszorkányokkal teli 
erdőn átvágnia, csak a zsűri tetszését kellett elnyernie. A pró-
batétel az alábbiak szerint sikerült:

1. évfolyam
1.hely Komróczki Lili
2.hely Pintér Száva
3.hely Tóth Írisz Szofi , Garai Áron
5.hely Bajusz Nóra
2. évfolyam
3.hely Várkonyi Ádám

Kis Bálintos diákok

Orosházán a dobogós diákok

Tornászok
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Rovatvezető: Polányi Éva

Vasadi Péter: 
Krisztus hét szava a kereszten

1. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek.
Sosem békéltem meg, Uram, ezzel a mellékmondattal, csak 

elfogadtam; valóban nem tudták, mit cselekszenek? Ma sem tud-
ják? Mert ma is cselekszik. Te nem azt mondtad, hogy bár rosszat 
tesznek, bocsáss meg nekik, hanem sejtetted: azt hitték, amit elkö-
vetnek, fájdalmas ugyan, de nem rossz. Még talán azt is hihették, 
jót tesznek. Nem ezt mondtad, hanem hogy tettükben tudatlanok. 
Tartok tőle, ha ez egyáltalán lehetséges, még tudatlanok sem: olyan 
mély közönnyel szögeztek keresztre, mint amikor egy nagyalakú ké-
pet függesztenek a falra. Vétkes vétlenek a te hóhéraid. Most is. 
Mindig. De a te Atyád az ő atyjuk is. És ebben a pillanatban a vég-
letekig megfeszülnek a létezés idegei, a létezők izmai, a gonoszság 
akarata és örök kudarca. Es az utolsó pillanatig ez így is marad.

2. Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradi-
csomban.

Hogy-hogy: egy közönséges csirkefogó? Egy tolvaj, aki ha rajta-
kapták, gyorsan belenyomta a kést a szerencsétlenbe, ahogy kidugta 
a fejét az előszobába, miféle zaj ez éjfélkor? Aki a szemébe nevetett 
a nyomozónak? Aki templomot rabolt? Akit rettegett a kisváros? 
Szétcsapott az őrök közt, s megszökött, mikor végre elkapták? Egy 
közveszélyes bűnöző lesz veled a Szent Bonaventúra szerint méz-
édes Paradicsomban, az, akit mikor keresztre kötöztek, a jó polgárok 
föllélegezhettek: na, hál Istennek. Mehetünk nyugodtan aludni…

Igen, ő az. És te vagy az, a képtelen fordulatok haldokló meste-
re. Te tudod, amit mi megvonunk ettől a bűnöstől: hogy közülünk 
való az elnyűtt s visszautasított szívével. Hogy ott s akkor fölismert 
téged, s hitt benned, azt jelenti: ezentúl érted vesztegeti el az életét, 
s most megnyeri.

3. Íme, a te fiad! Íme, a te anyád!
Te, anya, mondod, éppúgy elveszítesz engem, mint a tanítvá-

nyaim. Én az vagyok, aki csak úgy hozhat meleget a fagyosságba, 
szeretetet a halálos idegenségbe, ha végleg elmegy, kihuny, eltűnik. 
El kell mennem, hogy visszajöjjek. Rettenetes, de üdvösséges cse-
re történik most. A természetes szálaknak el kell szakadniuk a ter-
mészetfölötti szálakért. Elveszíted a fiadat, anya, hogy megtaláld a 
számtalan elkószáltat. Rád bízom, fiú, az anyámat, aki fájdalmában 
semmit sem ért meg abból, hogy Egyháznak fogják hívni azt a gyöt-
relmes bizonytalanságot, mi most kettőtöket összefűz. A szeretet 
elvág minket egymástól, mint a kard, de aztán megolvad a maga 
keltette tűzben, és világít, és világít.

4. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?
Hallgatni kellene. Olyan mélyre ereszkedni a titok forrpontjá-

ba, hogy már a saját halálunkat kísértsük. Hogyan hagyhatta el őt, 
akivel egy volt? Hogy volt vele egy, ha elhagyta? Hogy hagyta el, 

ha nem hagyta el? Miért érezte magát elhagyottnak, ha mégis vele 
volt? Nincs több magyarázat: nem vele volt, hanem benne. A szíve 
legsötétebb rejtekében. Az Atya a keresztre vert Fiával keresztre fe-
szíttetett. De a szeretetet nem lehet keresztre feszíteni.

5. Szomjúhozom!
Nem vízre, ecetre, borra szomjazik. Most érti meg a Fölfeszí-

tett, hogy egész lénye egyetlen, kielégítetlen, hatalmas szomjúság, 
a foglyul ejtett s halála felé taszigált létezés szomja a szabadságra, 
az igazságra, a szépségre, az öröklétre, a másikra, az Atyára, a sze-
retetre. Már végképp nem lehet nem tudnia, hogy áldozat, akinek 
beleegyezésén fordul a létezés sorsa. Szomjazik tehát a halálra.

6. Beteljesedett!
Betelt rajtam az Atya akarata. De az Atya nem a halálomat 

akarta, hanem a megváltást, vagyis az üdvösséget. Mert az Atya 
nem a halottak és a pusztulás Istene, hanem az élőké és a virágzásé. 
Beteljesedett a szent szándék, hogy az Ige testté legyen. Ezentúl az 
Ige teljesít be mindent, ami képes a teljességre. Ami nem képes a 
teljességre, monoton szerkezetté lesz. Aminek nincs köze az Igéhez, 
elfonnyad. Megüresedik. Széthull. De minek nincs köze az Igéhez, 
ha az Ige Élet? Beteljesedett az idő, s az időbe zárt emberi cselekvés 
értéke. Jót tenni annyi, mint akarni a teljességet. Teljesedjetek be. A 
megváltás visszavonhatatlan.

7. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!
Nem múlhatott el a keserű pohár. Kiittam, Atyám. A sötétség, 

amely most tort ül bennem, Téged is eltakar előlem. Rajtam van 
a világ minden bűne. Kimondhatatlan súly ez. Ennyit nem lehet 
viselni. Sebeket nyitottak a testemen, hogy belém nyomakodjék ez 
a sötétség, mely sűrű, mint a vér. Már semmit sem tudok arról, mi 
az, ami bennem még én vagyok, s mi az, ami a világ bűne. Bűnné 
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lettem. De Isten Báránya maradtam. S minél nagyobb bennem a 
sötét, annál jobban világít ártatlanságom. Így lesz örökké.

Jöjj értem, Atyám. Fogadd magadhoz – a halálon innen és túl 
is – tékozló fiadat.

Az EGYHÁZ KRISZTUS NYOMÁBAN elkerülhetetlenül 
megalakult volna, mert az, hogy alapítója Isten, nem maradhatott 
mellékkörülmény.

A kereszténység katolicitása, egyetemessége tehát nem a ke-
resztények, hanem Isten akarata. A keresztények minden időben 
fölismerték, hogy az Egyház túllép a földi határokon jelentőségé-
ben és lényegében. Kiderült a hatásokból, a kegyelmek erejéből, 
a gondviselésből, az Egyház történeti sorsából, de az igéből is, a 
szent magatartásból, magából a tanból és a teológiájából, hogy itt 
az egyetemes ember érdekéről, azaz üdvösségéről van szó. Az, hogy 
Krisztus a második isteni személy, istenember, mindig botránykő 
marad az emberek (és nem kevés keresztény…) szemében, tudjuk; 
de azt is tudjuk, hogy éppen ez a botrányt kiváltó ok tartja meg az 
Egyházat a világ végezetéig. Jézus Krisztus mellett nem jöhet több 
vagy más jézusibb Jézus. Vele valami, a lelki élet evilági története és 
folyamata lezárult, benne fölizzott, sőt túlizzott a földi horizonton. 
Ezt nem lehet még tovább fokozni, csak köznevetség árán. Ez arra 
mutat, hogy épp a túllétében van az igazi realitása: Jézus Krisztus 
valójában isteni méretei miatta legvalóságosabb. Napjaink eviden-
ciaként igazolják őt. Nélküle az életet súlyos veszélyek fenyegetik. 
Nemcsak meggyöngül, hanem kifejezetten elfajzik, megakad dina-
mizmusában. S hirtelen megroskad, eltorzul. Mint a penész, úgy 
telepszenek meg rajta különféle garanciátlan ideológiák, akaratok, 
őrültségek. Negatív módon bizonyul be, hogy Jézus – a halála után 
– az evilágnak olyan realitása, mint ittlétében volt.

EGYETLEN PONT VAN, amelyben egymást metszi az idő 
s az időtlen, s amelyben egybeesik Jézus földi élete, húsvétja, föl-
támadása és a föltámadás utáni léte, s ez a pont az Oltáriszentség. 
Aki előtte térdel – talán minden szóra képtelenül – átengedi magát 
ennek az isteni Konstellációnak, amely nem más, mint a végtelen 
valóság megjelenési formája a végesben. Annak nem kell magya-
rázni, hogy szüntelenül várnia kell azt, Aki már itt van. S mert 
látja az Urat, már emlékezhet is. A hit kegyelmében valóság és 
emlékezés egyet jelent.

Forrás: Vasadi Péter: Körülnéz. Megköszöni - Jegyzetlapok hit-
ről, emberségről, világról

Uram, ki fönt az égben
lakozol fényességben,
gyújtsd föl szent tüzedet
az emberek szívében.

Az emberek agyára
áraszd el bölcsességed.
Értsék meg valahára
mi végből van az élet.

Arasznyi kis idő csak,
mely ajtódig vezet.
De előre csak a jó visz,
a gonosz vissza vet.

Legyen megint az ember
képedre alkotott!
Utálja meg már egyszer
mit maga alkotott.

Romlandó kincsekért
ne törje magát senki.
Igyekezzék helyettök
jobb kincseket szerezni.

Jó tettek nyugalmát.
Derűt és békességet.
Mit el nem fúj az orkán
s rontó tűz meg nem éget.

Gőgből és gyűlöletből
mindent, mit föltalált:
vedd ki Uram kezéből
a keserű pohárt.

Rémségek éjszakáját
váltsad föl virradatra.
Az emberi világot
szebbre és igazabbra.

Hogy törvények közt az első
a szeretet legyen.
Üljön jóindulat
a kormányszékeken.

Az igazság előtt
hajoljon meg a fegyver
s élhessen szabadon
e földön minden ember.

És legyen egy akol.
És egy legyen a pásztor.
Növelj pásztorbotot
virágzó rózsafából.

S ha mindeneket szépen
elrendeztél eképpen:
a népek közt, Uram,
nekem is van egy népem.

Ha érdemét kegyednek
a szenvedéssel méred,
úgy egynek sincsen annyi
szent jussa, mint e népnek.

Mások bűnéért is
őt verte ostorod.
Sok súlyos nagy keresztet
szó nélkül hordozott.

Legjobb fi ait vitte
mindég a Golgotára
s jótettének soha,
csak bűnének volt ára.

Uram, adj békességet
a Kárpátok között!
Sehol még földet annyi
könny s vér nem öntözött.

Sehol még annyi színes
nagy álom nem fakadt
s árvábbak prófétáid
sehol nem voltak.

Sehol annyi virág
és sehol annyi bánat.
Szeresd jobban, Uram,
az én szegény hazámat!

Bár megtagadta tőlem
a békét s kenyeret:
engem sújtasz, Uram,
amikor őt vered.

Mert népem. Fajtám. Vérem!
Fájdalma bennem ég!
Szánd meg Uram Isten
Attila nemzetét.

Adj békés aratást
sok vérvetés nyomán.
Nyugodjék meg kezed
gondverte otthonán.

S ha áldásod e földön
elért kicsinyt, nagyot:
jussak eszedbe én is,
ki bujdosó vagyok.

A Kárpátok alatt,
ahol apáim éltek,
rendelj ki nékem is
egy csöndes menedéket.

Csak akkora legyen, hogy
elférjek én s a béke.
Nézzen az ablakom
patakra, fára, rétre.

Kenyér mellé naponta
jusson egy szál virág
s láthassam, amint Téged
dicsér egy új világ…

Uram, ki fönt az égben
lakozol fényességben,
hallgasd meg kegyesen,
hallgasd meg könyörgésem.

Bajorerdő, 1947.

Wass Albert: A bujdosó imája
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Kedves Olvasók! 

Ebben a kora tavaszi lapszámban szeretnék néhány tud-

nivalót megosztani egy nyugtató hatású gyógynövény alkal-

mazásairól és a szegfűszeg szervezetre gyakorolt kedvező 

hatásairól. 

Macskagyökér (Valeriana offi  cinalis)

A macskagyökér nyirkos területek, dombvidékek, árnyas er-
dők lágyszárú, évelő növénye. Gyökerének kellemetlen szaga 
vonzza a macskákat, kellemesen illatozó leveleit parfümök ké-
szítésénél hasznosítják. A valeriana Nyugat-Ázsiából és Európá-

ból származó, mintegy 2000 éve ismert gyógynövény. Az ókori 
Görögországban Galenus emésztést serkentő hatásúnak tulaj-
donította, Dioszkoridesz vizelethajtóként és mérgezések ellen-
szereként tartotta számon, Plinius fájdalom csillapítóként való 
alkalmazását említette. A valerianat a középkorban pestis, köhö-
géssel járó betegségek, különböző fájdalmak és sérülések gyó-
gyításánál alkalmazott főzetek készítésénél használt, széles kör-
ben kedvelt, mindent gyógyító „csodaszer”-nek tartották. Innen 
eredeztethető a macskagyökér latin neve, mely a „valere”, erős 
szóból származik. A macskagyökeret a XIX. században epilep-
szia, enyhe görcsök és hipochondria kezelésénél hasznosították.

A macskagyökér ideges feszültség, kimerülés okozta alvás-
zavarok gyógyításánál hatékonyan alkalmazható, ezen kívül iz-
zasztó, vizelethajtó, szívnyugtató, gyomor-és bélgörcsöket oldó 
és fejfájást csillapító hatása is van.

A macskagyökér nyugtató hatású és az előírt adagokban al-
kalmazva nem okoz álmosságot, hanem fokozza a koncentráci-
ós képességet.  Túlzott adagban alkalmazva émelygést, fejfájást, 
látászavart válthat ki. 

A macskagyökérben lévő valeriansav a központi idegrend-
szerben csökkenti a GABA nevű neurotranszmitter lebontását, 
a GABA magasabb szintje feszültségoldó, nyugtató hatást ered-
ményez. A heszperidin és linarin nevű antioxidánsok szeroto-
nin-szintet emelő és így stressz-csökkentő hatásúak. A valeriana 
gyökerének fogyasztása csökkentheti az elalváshoz szükséges 
időt és javítja az alvásminőséget és-mennyiséget. A valeriana 
segíthet a benzodiazepin típusú nyugtatókról való leszokásban. 
2 hét szedés után jelentős javulás mutatkozik az elvonási tüne-
teket mutató betegek kezelése során.

Menopauzában 8 héten át 765 mg valeriana szedése csök-
kenti a hőhullámok erősségét és előfordulási gyakoriságát. A 
macskagyökér hatására javulnak a premenstruációs szindróma 

hangulati és szomatikus tünetei. Nyugtalan láb szindrómában 
8 héten át naponta 800 mg valeriana szedése mellett csökken-
nek a tünetek és a nappali aluszékonyság is. A macskagyökér 
fogyasztásának hatására Parkinson kórban viselkedésjavulás kö-
vetkezik be, az antioxidáns-szintek emelkedése gyulladáscsök-
kentő hatású.  

A valeriana használata nem okoz függőséget és elhagyása-
kor nem alakulnak ki elvonási tünetek. 

Májbetegség és súlyos betegségek fennállásakor, a macska-
gyökér alkalmazása előtt ki kell kérni a kezelőorvos véleményét. 
Várandóság, szoptatás idején és 2 éven aluli gyermekek esetén 
nem javasolt fogyasztása.

Alvászavar fennállásakor ajánlott naponta, lefekvés előtt 
½- 2 órával 400-900 mg valeriana szedése; tea formájában fo-
gyasztva 2-3 gramm macskagyökeret kell egy csésze forró víz-
ben áztatni 10-15 percig. 

Szorongás esetén naponta 120-200 mg szedése javasolt, na-
ponta 3 alkalommal. Az utolsó adagot közvetlenül lefekvés előtt 
kell beszedni.

A szegfűszegben lévő eugenol nevű illóolaj nyugtató, érzés-
telenítő, gyulladáscsökkentő és fájdalom csillapító ha-

Egészségről-betegségről

Szegfűszeg

A macskagyökér legalább 2 héten át történő, folyamatos 
szedés esetén fejti ki hatásait. 

A valeriana ajánlott adagokon felüli fogyasztása álmosságot 
okozhat, amit munkavégzéskor érdemes fi gyelembe venni. 

A macskagyökér kivonatot tartalmazó készítményeket nyug-
tató, altató hatású gyógyszerekkel, gyógynövényekkel, alkohol-
lal tilos együtt szedni, a központi idegrendszeri depresszáns ha-
tás fokozódása miatt. 

Szegfűszeg (Syzygium aromaticum)

A szegfűszeg a mirtuszfélék családjába tartozó, örökzöld 
trópusi fa, a szegfűszegfa, szárított virágrügye. A szegfűszegfa 
Indonéziához tartozó Fűszer-szigeteken őshonos, azonban nap-
jainkban Földünk legnagyobb szegfűszeg termelője Tanzánia. 
Kereskedelmi célokra Indiában, Brazíliában és Madagaszkáron 
is termesztik. Kínában és Perzsiában afrodiziákumnak tartották, 
erős aromája miatt a konyhaművészet kedvelt fűszere a világ 
minden táján. A szegfűszegben lévő fl avonoidok és antioxidáns 
vegyületek gyulladáscsökkentő hatásúak. 

Macskagyökér
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tású. Szegfűszeg olajjal átitatott párnácska fájós fogra helyezve 
a fogfájást hatékonyan csillapítja. A szegfűszeg olaj antibakteri-
ális és gyulladáscsökkentő hatása miatt gyakran megtalálható 
fogkrémekben és szájöblítő vizekben.

A szegfűszegolaj felhasználható reumás fájdalmak és megfá-
zás, köhögés, asztma, orrmelléküreg gyulladás kezelésében. 

A szegfűszegolaj fertőtlenítő hatása miatt sebek, zúzódások, 
gombás fertőzések, égési sérülések kezelésekor hígított formá-
ban alkalmazható hatékonyan. Az illóolajjal történő bedörzsölés 
izomlazító hatású.

A szegfűszeg csökkenti a puff adást, fokozza a bélmozgáso-
kat, hasmenést csökkentő hatású. A szegfűszeg olaj hatékonyan 
csökkenti a terhesség idején kialakuló hányingert is. 

A szegfűszeg rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a bőr-és 
tüdőrák megelőzéséhez, antioxidáns és immunerősítő tulajdon-
sága miatt.

A trópusi országokban a szegfűszeget kolera, malária és rü-
hesség kezelésében hasznosítják. A szegfűszeg olaj hatékonyan 
pusztítja a bélférgeket. 

A szegfűszeg vércukorszint kiegyenlítő hatása miatt haté-
konyan alkalmazható cukorbetegség kiegészítő kezelésében, a 
növény illóolajában lévő eugenol vérrögoldó hatású. 

A szegfűszeg kedvező hatású különböző, fertőzéses eredetű 
szemészeti betegségek kezelésében.  

Forrás: 
https://www.hazipatika.com/taplalkozas/gyogynovenyek/

cikkek/termeszetes_nyugtato_a_macskagyoker 
https://www.hazipatika.com/eletmod/termeszetes_

gyogymodok/cikkek/ezert_egeszseges_a_szegfuszeg

dr. Macsári Judit

A Magyar Labdarúgó Szövetség - a kormány által a koronaví-
rus terjedése miatt kihirdetett veszélyhelyzet miatt - 2020. március 
12-től visszavonásig az összes magyarországi labdarúgó-mérkőzés 
zártkapus megrendezését rendelte el. A korlátozás azt jelenti, hogy 
a szűk körű rendezőgárda mellett kizárólag a játékosok és a stáb-
tagok lehetnek jelen a mérkőzésen. Az MLSZ minderről levélben 
részletesen tájékoztatta a klubokat, hogy az egészség megőrzése 
érdekében milyen feltételekkel kell megrendezni a mérkőzéseket. 
A szövetség emellett határozatlan ideig felfüggesztette grassroots-
programjainak (OTP Bank Bozsik-program, Fair Play Cup, szociá-
lis programok) rendezvényeit, tornáit és fesztiváljait.

A kormány újabb határozata értelmében 2020. március 16-tól 
új oktatási rend lép életbe az országban az általános és középisko-
lákban tanuló diákok számára visszavonásig. Az iskolásokra vonat-
kozó döntést követően a Magyar Labdarúgó Szövetség március 16-
tól határozatlan időre felfüggeszti az összes utánpótlás-korosztályú 
bajnokságát - az U19 és fi atalabb korosztályokban.

Az MLSZ Elnöksége - a hatóságok döntésével összhangban 
- azonnali hatállyal - 2020. 03. 16. - felfüggeszti a szövetség vala-
mennyi szervezett versenyprogramját és képzési eseményét, átme-
neti időre, újabb döntéséig. A felfüggesztés idejére mindennemű 
személyes részvételű sporttevékenység (pl. edzés) szüneteltetése 
is javasolt. Az Elnökség felhívja a sportszervezeteket a sportolók 
és sportszakemberek otthon tartózkodására vonatkozó előírások 
megalkotására és betartására.

Mindezeket fi gyelembe véve a Tisztelt Szurkolók, Játékosok, 
Vezetők egészségének megőrzése érdekében a Gyomaendrődi Fut-
ball Club is azonnali hatállyal felfüggeszti a sportolók edzéseit is. A 
döntés érvényes visszavonásig. 

A lejátszott mérkőzések eredményei:     

2020. 02. 29.     Kaszaper FC - Gyomaendrődi FC     0 : 3
                           G.: Ernyes R., Barna T., Sebők M. 
A vendégek osztályt szeretnének váltani, míg a hazaiak éppen 

ezt szeretnék elkerülni. Nem azonos a két egyesület célkitűzése a 
tavaszi mérkőzések során. A hazaiak számára minden mérkőzés 
létfontosságú a bent maradást illetően. Az első tavaszi mérkőzésen 
mindkét csapat óvatosan kezdett, de ezt a megilletődöttséget a ven-
dégeknek sikerült hamar levetkőzni. Az első negyedórát követően 
tizenöt perc alatt háromszor is mattolták a hazaiak védelmét és 
háromgólos előnyre tettek szert. A második félidőben egyik csa-
pat sem tudott a másik fölé kerülni, így szép csendben véget is ért 
a mérkőzés. A hazaiak igen idény eleji formát mutattak, nem sok 
ellenállást tudtak kifejteni, míg a vendégek a kezdeti izgalom után 
tizenöt perc alatt letudták az egész mérkőzést.   

2020. 03. 07.     Gyomaendrődi FC – Csorvási SK     4 : 0
                           G.: Barna T.(2), Ernyes R., Békési N.  
A heti csapadékos időjárás miatt a gyomaendrődi Erzsébet lige-

ti sportpálya is víz alá került, ezért a vezetőség más helyszínt kere-
sett a mérkőzés lebonyolítására, hogy ne kelljen később hét közben 
játszani. A hazai mérkőzés vidéken, Békéscsabán az UFC Honvéd 
utcai műfüves sportpályáján villanyfénynél került megrendezésre. 
A csorvásiak előző heti gólerős formája miatt előzetesen élvezetes 
mérkőzésre lehetett számítani. A hazai védelem azonban felkészült 
a vendég támadókból, akik nem tudtak úgy „fi ckándozni” mint az 
előző héten. A mérkőzés inkább a hazai támadók és vendég védők 
csatáját hozta, amelyet a gyomaendrődi csatárok nyertek meg. A 
huszadik percben már két góllal vezettek a hazaiak, majd a máso-
dik félidő elején (49. perc) és végén (79. perc) újabb gólokkal ter-
helték meg a vendégek hálóját. A Gyomaendrődi FC újabb fontos 
mérkőzést nyert meg és halad tovább a kitűzött célja felé.

2020. 03. 14.     Battonyai TK - Gyomaendrődi FC     0 : 3
                           G.: Szabó P., Sebők M.(2) 
A bajnokság első fordulója, amelyet zárt kapuk mellet kellett 

megrendezni az MLSZ döntésének értelmében. Az első félidő ele-
jén,  a tizenharmadik percben a vendégek megszerezték a vezetést, 
majd ezt követően kiegyenlítődött a játék, egyik fél sem tudott a 
másik fölé kerekedni. A második félidőben több esemény is erősen 
befolyásolta az eredmény alakulását. A második percben kiállítot-
ták a hazaiak egyik játékosát második sárga lap után. A hatvanadik 
percben a vendégek emberelőnyben megszerezték második gólju-
kat. A hatvanharmadik percben újabb két hazai játékos került ki-
állításra, mindkettő megkapta a második sárga lapját. Ettől kezdve 
kicsit komolytalanra váltott a mérkőzés, tizenegy a nyolc ellen. A 
vendégek még szereztek egy gólt a mérkőzés legvégén, ezzel zárult 
a találkozó. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a második 
félidőt a furcsa döntések jellemezték, a bajnokesélyes vendégek a 
végén felőrölték a nyolc mezőnyjátékossal záró hazaiakat.

A bajnokság további mérkőzései a koronavírus terjedése miatt 
határozatlan ideig felfüggesztésre kerültek!!!

Fülöp Zoltán

Felfüggesztett bajnokság
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FENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók, 

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

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

A kondorosi úton, a vásártér után

M E TA L  S T O P 
K E R É K PÁ RÜ Z L E T  É S 

É P Ü L E T G É P É S Z E T
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz

 - Tornádó elektromos kerékpárok,
 - gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 
 - csövek, szerelvények.

 - hűtőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek, 
 - Led TV-k, porszívók
 - háztartási kisgépek, szórakoztató elektronika,
 - szegek, csavarok, zárak, lakatok,
 - fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
 - ZÁRTSZELVÉNYEK, TÉRHÁLÓK, ESŐCSA-

TORNÁK és FÜSTCSÜVEK kedvező áron!
 - kerékpárok JAVÍTÁSA - SZERELÉSE! 

GYOMAENDRŐD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386-909
Hitellehetőség! Minden kerékpárhoz értékes ajándékot adunk!

Gyermekkoromban gyakran hallottam ezt a kifejezést csa-
ládi összejövetelek alkalmával, mikor idős emberek mondták, 
hogy „nekem újtól újig megvolt”. Ez a kifejezés manapság 
nem ismert, akkoriban azt jelentette, hogy a gabona, az élet 
aratástól aratásig kitartott, és jelentette azt is, hogy a zsírozó 
(zsír, szalonna) disznóvágástól, disznóvágásig megvolt. Más 
egyéb meg akadt, mert a kertben megtermett minden, zöld-
ség és gyümölcs. Ezek a gondolatok a koronavírus betegség 
kapcsán jutottak eszembe. A nagymennyiségű felvásárlások, 
helyenként elszabadult árak és a piacbezárások hozták elő 
emlékeimet. 

 A ruha adott volt az emberen még akkor is, ha sokszor kel-
lett foltozni, de két világháborút megélt vagy szüleitől arról 
hallott emberek számára a napi betevő biztonsága nagyon 
fontos. Beindult egy vásárlási láz, ami nem igen indokolt, 
mert van élelmiszer. Ugyanakkor a nyugdíjasok elleni meg-
jegyzések sem indokoltak. Itt jegyeznék meg az idősek elle-
ni kiszólások közül egyet: „kóvályog az egyik az utcán a sok 
tejjel, a másik meg várja a kapuban”. A „kóválygó” munkában 
elfáradt ember szerény nyugdíját egészíti ki a tehéntartásból, 
és természetesen betartja a jelenleg érvényes szabályokat, és 
a másik is betartja a szükséges szabályokat.

Visszatérve a címhez a falun élő embernek megvolt, ha 
megvolt mindene, csak sóért és petróért kellett a boltba 
menni. Most vidéken is a boltból és a piacról élnek az embe-
rek, ezért a fő baj a vírus mellett még az élelmiszerbeszerzés 
is gondot jelent. Dr. Nagy István agrárminiszter több fórumon 
bejelentette, hogy biztonságos a hazai élelmiszerellátás és a 
magyar mezőgazdaság többet termel, mint a hazai szükség-
let. Ez jelenleg úgy néz ki, hogy 15 millió ember szükségletét 
termeljük meg, mely számot 2050-re 25 millióra növelhetjük. 
Miniszter úr átérezve a helyzet súlyosságát a gazdákhoz is 
szólt miszerint gyorsítják az agrártámogatások kifi zetését és 
a termelői piacok fontosságát és a járvány alatti működését 
is méltatta.

Még ezek a gondolatok foglalkoztattak megjelent A Kor-

mány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete a kijárási korlá-

tozásról. Életemben már voltam hivatali jogszabály alkalma-
zó és választott tisztségviselőként jogszabály alkotó is.  Mikor 
falugazdász voltam és egy jogszabály végrehajtását tárgyal-
tuk, egykori főnököm mindig feltette a kérdést: „Mi a jogal-
kotó célja?” Ez jutott most az eszembe és ennek megfelelően 
értékeltem, hogy egy korrekt, a jelen helyzetnek megfelelő, 
fi gyelemfelkeltő jogszabályt alkotott a kormány. A kormány-
rendelet nem pánikkeltő, a legfontosabbat végig kihangsú-
lyozza, kerüljék az emberek a közeli kapcsolatot. Természe-
tesen az élet nem állhat meg, és a járvány megszűnése után 
is kell táplálkozni, a mezőgazdasági termelésre nagy gondot 
fordít a rendelet. Nem szó szerinti idézeteket kívánok felso-
rolni, de látszik, hogy a tavasz során el kell végezni a mező-
gazdasági munkákat, ha elromlik az erő- vagy munkagép, azt 
el kell vinni a szerelőhöz. Veteményezni kell, és a szükséges 
dolgokat be kell szerezni a gazdaboltokból. Az állatok nem 
maradhatnak ellátatlanul, és ha a sétáltatás alatt valaki csak 
kutyasétáltatásra gondol, én szerintem a fejés után a tehe-
nek kipányvázása is megengedett. Azután egy fontos pont 
a piacon a termelői piacon történő szabályoknak megfelelő 
vásárlás. A termelői piac fogalma 2012 óta ismert. A TOP-os 
pályázatok eredménye, hogy az akkori számuk kettő és fél-
szeresére nőtt. Jön a húsvét, sok gazda felkészült füstölt áru-
val, kolbásszal és a tyúkok is tojnak, fontos tehát, hogy el tud-
ja adni. Minden piac megszervezhető és átszervezhető, ez az 
önkormányzatok feladata.

A rendeletben kijárási korlátozás van, ez hasonlít a sebes-
ségkorlátozáshoz, be kell tartani! Aki 100-zal megy végig a 
falun, több ember halálát okozhatja, de a közlekedési szabá-
lyok tisztelete megóv bennünket. Tartsuk be ezt a kijárásra 
vonatkozó jogszabályt! Vigyázzunk egymásra!

Lehet, mikor ezek a sorok megjelennek, már más szabá-
lyok lesznek érvényben! Vigyázzunk egymásra!!!

Gyomaendrőd, 2020. 03. 27. 
Várfi  András

agrármérnök

A S Z T A G
- szabadban tárolt, tartósan összerakott, cséplésre 
vagy nyomtatásra váró gabona (elsősorban búza) -

Újtól újig
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Változik a Gyomaendrődi 

Járási Hivatal ügyfélfogadása

A koronavírus terjedésének meg-
akadályozása érdekében március 18-
tól csak előzetes időpontfoglalással 
érkező ügyfeleket fogad a Gyomaend-
rődi Járási Hivatal valamennyi szer-
vezeti egysége. A kormányablakokba 
a  magyarorszag.hu  oldalon vagy a 
1818-as telefonszámon lehet időpon-
tot foglalni. Amennyiben elfelejtette 
az ügyfélkapu azonosítóját, szintén az 
ingyenesen hívható 1818-as telefonszá-
mon kérhet segítséget.

Az egyes ügyekben az alábbi 
telefonszámokon érdeklődhet:

Foglalkoztatás: 66/386-212 
vagy 30/743-2817
Hatósági ügyek: 30/212-4609
Képzések: 70/491-2146
Támogatások: 70/491-2147
Munkaközvetítés: 70/436-4968
Közfoglalkoztatás: 070/643-1602
Élelmiszerlánc-biztonság és 
állategészségügy: 20/441-7625
Szociális ügyek: 70/491-2217
Gyámügyek: 70/436-4960 
vagy  70/436-4959 
(Dévaványai Kirendeltség)

Az átvételi elismervényt nem igény-
lő személyek beadványaikat – nevük, 
lakcímük, telefonszámuk és e-mail cí-
mük feltüntetésével – zárt borítékban 
az ügyfélszolgálatok előtt kihelyezett 
kérelemgyűjtő dobozokban is elhelyez-
hetik.

Nyílt napot rendeztek 

Gyomaendrődön

A Gyomaendrődi Járási Hivatal idén 
is nyílt nap keretében nyújtott betekin-
tést dolgozóinak mindennapi munkájá-
ba, valamint tájékoztatta az érettségiző, 

végzős diákokat a hivatalban elérhető 
szolgáltatásokról. A Szent Gellért Kato-
likus Általános Iskola, a Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szak-
gimnázium, illetve a Gyulai Szakképzési 
Centrum Dévaványai Szakgimnázium 
végzősei, összesen több mint száz ta-
nuló látogatott el a járási hivatal által 
szervezett nyílt napra. A résztvevőket 
dr. Pacsika György hivatalvezető kö-
szöntötte, majd a szervezeti egységek 
vezetői szóltak az általuk vezetett szak-
terület munkájáról. A diákok egyaránt 
bepillanthattak a foglalkoztatási és a 
kormányablak osztály munkájába.

A fi atalok a regisztrált pályakezdők 
foglalkoztatási esélyeiről, a munka- és 
képzési lehetőségekről, illetve az Ifj ú-
sági Garanciarendszer elemeiről kaptak 
tájékoztatást. A hivatal munkatársai 
ismertették továbbá a személyi okmá-
nyok, az egyéni vállalkozások, valamint 
a járművek ügyintézésével kapcsolatos 
tudnivalókat, de beszámoltak a továb-
bítás céljából előterjeszthető (pl.: csa-
ládtámogatási és nyugdíjbiztosítási) 
ügyekről is. Szó esett tovább az ügy-
félkapu fontosságáról is, így csopor-
tonként 1-1 diáknak meg is történt az 
azonnali regisztrációja.
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Sírhelymegváltási lehetőség Endrőd 
katolikus temetőiben!

A Szarvasvégi temető régi gyermek-
parcellájának szabad részein és a Köz-
ponti temető köztemető melletti parcel-
lájában is új sírhely-sorokat létesítettünk. 
A Szarvasvégi temető előnye, hogy belvi-
zes időszakban is lehet koporsós temetést 
végezni magas fekvése miatt, a Központi-
nak pedig az, hogy a sírhelyek a temető 
elején találhatóak. A sírhelyváltásról 
érdeklődni az Endrődi Plébánián lehet 
munkanapokon délelőtt 9-től 12 óráig, 
vagy telefonon a 66/283-940-es számon, 
illetve az endrodi.plebania@gmail.com 
e-mail címen.

Híradásunkban csak azokról emléke-
zünk meg, akiknek közléséhez a hozzátarto-
zók hozzájárultak!

RÁCZ ALBERT ANDRÁS volt 
gyomaendrődi lakos életének 60. évében 
2020. március 1-én megtért Égi Atyjához.

KATONA IMRE volt gyomaendrődi 
lakos életének 70. évében 2020. február 25-
én az Égi Hazába költözött.

SZUROVECZ JÁNOSNÉ szül.: 
SZUROVECZ JOLÁN MÁRIA volt 
gyomaendrődi lakos életének 94. évében 
2020. március 27-én egyházunk szentsége-
ivel megerősítve visszaadta lelkét Teremtő-
jének.

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek;
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csendesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.“

(Juhász Gyula)

AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

† Békesség haló poraikon, 
fogadja be őket az Úr 
az Ő országába. 
Az Örök Világosság 
ragyogjon felettük!
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Endrődiek Baráti Körének találkozója Bu-
dapesten, 2002. március 9-én
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Tisztelt vásárlóim!

Tavaszi ajánlataim: 

• kandallók, szeneskályhák
• kályhacsövek, szeneskannák
• biobrikett tüzelők, begyújtó kockák
• üstházak, zománcozott üstök, gázégők
• üvegdemizsonok, borosüvegek
• bor- és cefreélesztők, pektinbontók
• műanyaghordók, műanyagkannák
• fejszék, balták, kéziszerszámok
• őszi műtrágyák, virágföldek, cserepek
• munkavédelmi cipők, csizmák, kesztyűk
• csavarok, szegek, zárak, lakatok stb.
• fóliák, zsákok, takaróponyvák

Várom kedves vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

Gyomaendrőd, Fő út 15.
Telefon: 06-20-9527-032 és

06-66-386-274.

H u n y a i  e m l é k t á b l a
A képek: Soczó Géza


