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A tartalomból:

Jézus Krisztus születésének ez a tör-
ténete: Anyja, Mária, Józsefnek a jegye-
se, még mielőtt egybekeltek volna, úgy 
találtatott, hogy gyermeket fogant a 
Szentlélektől.

Férje, József igaz ember volt, nem 
akarta a nyilvánosság előtt megszégyení-
teni, ezért úgy határozott, hogy titokban 
bocsátja el.

Míg ezen töprengett, megjelent neki 
álmában az Úr angyala, és így szólt hoz-
zá: „József, Dávid fi a, ne félj magadhoz 
venni feleségedet Máriát, hiszen a benne 
fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, 
akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadít-
ja meg népét bűneitől.”

Ezek azért történtek, hogy betelje-
sedjék, amit az Úr a próféta szavával 
mondott: Íme a szűz fogan és fi at szül, 
Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Ve-
lünk az Isten.

József erre fölébredt álmából és úgy 
tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. 
Magához vette feleségét, de nem ismerte 
meg, míg világra nem hozta fi át, akinek 
a Jézus nevet adta.

Amikor a júdeai Betlehemben Heró-
des király idejében Jézus megszületett, 
bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe 
és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók 
újszülött királya? Láttuk csillagát napke-
leten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki 
hódolatunkat.”

Ennek hallatára Heródes király meg-
riadt, s vele egész Jeruzsálem. Összehívta 
tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és 
tudakozódott tőlük, hol kell a Messiás-
nak születnie.

„Júda Betlehemében - válaszolták -, 
mert így jövendölt a próféta: Te Betle-
hem, Júda földje, egyáltalán nem vagy 
oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz 
belőled származik majd a vezér, aki né-
pemnek, Izraelnek pásztora lesz.”

Erre Heródes titokban magához hí-
vatta a bölcseket és pontosan megtuda-
kolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. 
Aztán elküldte őket Betlehembe: „Men-
jetek - mondta -, s szerezzetek pontos 
értesülést a gyermek felől! Ha megtalál-
játok, jelentsétek nekem, hogy én is el-
menjek és hódoljak neki.”

Azok meghallgatták a királyt és útra 
keltek. S lám, a csillag, amelyet napkele-
ten láttak, vezette őket, míg végre meg 
nem állt a hely fölött, ahol a gyermek 
volt. A csillagot megpillantva nagyon 
megörültek. Bementek a házba, és meg-
látták a gyermeket anyjával, Máriával. 
Leborultak és hódoltak neki, majd elő-
vették kincseiket s ajándékot adtak neki: 
aranyat, tömjént és mirhát.

Mivel álmukban utasítást kaptak, 
hogy ne menjenek vissza Heródeshez, 
más úton tértek vissza hazájukba.  

Mt 1.18 – 2,12

IN MEMORIAM: 
Gellai Miklós7.

Versek karácsonyra12.

Áldott karácsonyt kíván Olvasóinknak:
a Szerkesztőség

20 éves az új hunyai templom9.

Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim!
Karácsonyra békességet, szeretetteljes 

meghitt ünnepeket, az Új Esztendőben 
sok örömteli napot, jó egészséget és kitar-
tást kívánok Önöknek!

Lehóczkiné Timár Irén
Alpolgármester
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Bemutatkozás

Fekécs Editnek hívnak. 2004-
től dolgozom a Szent Gellért Ka-
tolikus Általános Iskola és Gimná-
ziumban. Jelenleg a magyar nyelv 
és irodalom, ének és testnevelés 
tantárgyakat tanítom osztályom-
ban. A pedagógus pálya számomra 
hivatást jelent, elkötelezettséget, 
felelősséget azokért a gyerekekért, 
akiket nap, mint nap oktatok, neve-
lek.

Nagy örömmel és izgalommal 
várom a leendő első osztályosokat 
és azon leszek, hogy az óvodából az 
iskolába történő átmenetet meg-
könnyítsem a számukra, hogy bátran és örömmel eligazodjanak 
az iskola világában. Az első évek benyomásai rendkívül fontosak, 
meghatározhatják a gyermek iskolához, tanuláshoz való viszo-
nyát. Ezért törekszem dicsérettel, pozitív megerősítéssel és sok 
játékkal ösztönözni a gyerekeket a jobb eredmény elérésére. A 
tudás mellett fontos, hogy érezzék a szeretetet, az elfogadást és 
ezt ők is tovább tudják adni. Célom az önálló tanulás, a felelős-
ségtudat kialakítására, ami megteremti az alapot, a későbbi évek 
eredményességéhez.

Törekszem arra, hogy a szülők bizalommal forduljanak hoz-
zám, mert úgy hiszem, a gyermekek fejlődését együtt gondolko-
dásunk és cselekvésünk segíti a legjobban.

Örömmel várom a következő tanévet, hogy megismer-
hessem az új elsősöket!

Advent - 2020

„Lángra gyúl az első gyertya,
nézd, hogy táncol a fénye!
Ragyogása HITET ébreszt
minden ember lelkébe.”
(Részlet Mentovics Éva: Advent fényei című verséből)

Ez a kis versrészlet is elhangzott hétfő reggel, az első adventi 
iskolai napon. Kisiskolásaink körbeállták az adventi koszorút és 
megemlékező műsorukkal a közeledő karácsonyra hívtak ben-
nünket. Ünnepi gondolatokat mondott Kondorné Timár Erzsé-
bet intézményvezető-helyettes asszony, miközben meggyújtot-
ták az első gyertyát. 

Német nyelvi verseny

A Békés-Csongrád Megyei Német Iskolaegyesület november 
4-én játékos német csapatversenyre hívta az általános iskolák 
felső tagozatos tanulóit és a középiskolásokat „Fedezzük fel Bé-
kést!” a németek nyomában címmel. A koronavírus járvány miatt 
online zajlott a vetélkedő. Iskolánk három fős csapatai eredmé-
nyesen szerepeltek.

A gimnázium Entdecer csapata (Kiss Csenge, Furák Emese 
és Sztoján Zoltán) első helyezést értek el a középiskolák mező-
nyében, az általános iskola Die fantastischen Drei nevű csapa-
ta (Kónya Péter János, Zsilinszky Mihály és Vári Fruzsina Eszter) 
másodikok lettek az általános iskolás csapatok között. 
Grautálunk a szép eredményhez!  
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OKTV verseny biológiából és 
Semmelweis Egészségverseny

Gimnáziumunkban a természettudományos tantárgyak, 
mint a biológia és a kémia nagyon népszerű azon diákok köré-
ben, akik a jövőjüket gyógyszerészként, orvosként esetleg élel-
miszermérnökként képzelik el. Iskolánk pedagógusai ezekből 
a tárgyakból emelt szintű érettségire is felkészítik a tanulókat, 
valamint lehetőséget és segítséget kapnak, hogy országos ver-
senyeken is megmérettessék magukat. Idén is indultak az Or-
szágos Középiskolai Tanulmányi Versenyen biológiából, egy 5 
fős csapat pedig a Semmelweis Egészségversenyen vett részt, 
melyet a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete szervez. Diák-
jainknak sikeres szereplést és a továbbtanuláshoz jó felkészülést 
kívánunk.

Előrehozott érettségi vizsgák 
informatikából és angol nyelvből

Iskolánk büszke arra, hogy a nálunk végzett diákok a gimnázi-
umi éveik alatt középfokú nyelvvizsgát tesznek angol vagy német 
nyelvből, vagy az azzal egyenértékű emelt szintű érettségi vizsgára 
készülnek fel. Gimnáziumunk a második idegen nyelvből is magas 
fokú képzést nyújt, így alapozva meg még egy idegen nyelvből a 
későbbi vizsga lehetőségét.

Végzős osztályainkból angol nyelvből 2020 márciusában tanul-
mányi időt rövidítő osztályozó vizsgát tett 5 tanulónk, akik a május-
júniusi érettségi időszakban előrehozott érettségi vizsgát szerettek 
volna tenni angol nyelvből közép-, ill. emelt szinten. Tavasszal 
diákjaink a különleges jogrend miatt nem tudtak érettségizni. A 
jogszabályi változásoknak köszönhetően azonban az őszi, októ-
ber-novemberi időszakban részt vehettek a vizsgákon, ahol angol 
nyelvből és informatikából mérettették meg magukat. Minden 
diákunk kiemelkedően magas pontszámmal teljesített az írásbeli 
feladatokból, így várhatóan a szóbeli szereplés sem okoz gondot. 
Büszkék vagyunk rájuk.

Rendhagyó nyílt nap a gimnáziumban
A gimnázium az idei tanévben rendhagyó módon készült a be-

iskolázási nyílt napjára. Az iskolai életünkbe az általános közegés-
zségügyi helyzet alakulása miatt már tanévkezdéskor bevezettük a 
biztonsági intézkedéseket, például a jelentősebb csoportosulással 
járó rendezvények többsége elmaradt. A szabad ég alatt tartott 
fecskeavatónk és a nyílt napi bemutató órák kivételt jelentettek, 
ám utóbbi eseményt zárt kapuk mögött tartottuk az eredetileg ter-
vezett november 18-a helyett már november elején. Az iskola ta-
nárai és diákjai az őszi szünetet követő napokra készen álltak arra, 
hogy kamera rögzítse számos tantárgyi foglalkozásunkat, melyből 
elkészült az intézményt bemutató iskolafi lm. A videó, mely az is-
kola honlapján látható, igyekszik visszaadni mottónkat: „Értékek és 
élmények a mindennapokban.” Tóth Ferenc intézményvezető a ter-
vezés szakaszában arra kérte iskolánk nevelőtestületét, válasszanak 
ki egy részt az általuk tanított tárgyak tananyagából és tartsák meg 
oly módon az órájukat, hogy egyszerre mutassák be a tanítás-tanu-
lás folyamatát, az együtt végzett munka örömét és eredményessé-
gét, hogy milyen egyszerű dolog motiválni tanulóinkat, valamint, 
hogy a barátságos légkör, a családias hangulat, a jókedv mennyire 
jellemzője iskolánknak. A gimnazisták együttműködési készségét 
jól mutatja, hogy a pedagógus gyakran háttérben maradva irányít, 
a tanítási óra mégis halad. A fi lmben a következő tanulóink vezetik 
végig „virtuálisan” az érdeklődőket iskolánkban: Gecsei Lilla, 12. 
A osztályos kitűnő tanulónk, aki az orvosi egyetemre készül. 
Munkácsi Lili, 12.B osztályos diákunk, aki kitűnő bizonyítvány-
nyal a Szegedi Tudományegyetemre jelentkezik matematika 
alapszakra. Mindketten segítségünkre vannak a beiskolázás-
ban, számtalan rendezvényen képviselik az intézményt, tanul-
mányi versenyeken elért szép eredményeikkel emelkednek ki.  
Werle Zorka 12. B osztályos tanulónk pedig a kézilabda ered-
ményeivel vált iskolánk büszkeségévé.

A felvétel elkészítésében közreműködött Szabadka Marianna 
igazgatóhelyettes. A kedves érdeklődők itt tekinthetik meg az is-
kolafi lmet, továbbá a gimnázium beiskolázási szóróanyagát: www.
szentgellert.hu

Gimnáziumi egység
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Civil sarok Beszélgetés Ladányi Gábor
első kötetes költővel

„Az ihlet egy olyan érzelmi töltet, 
ami képes szavakká formálni 

az érzéseket, gondolatokat.”

Dévaványán született, de életének jelen-
tős részét Gyomaendrődön töltötte. Sikeres 
pedagógusi pályát tudhat maga mögött. Már 
egészen fi atalon foglalkoztatta a versírás, de 
igazából az utóbbi néhány évben vált termé-
keny költővé. Hetven évesen pedig úgy dön-
tött, kiadja első verses kötetét.

Kezdjük egy rövid bemutatkozással, 
mondanál magadról, családodról, gyer-
mekeidről, unokáidról néhány gondola-
tot?

     Ladányi Gábor vagyok, Dévaványán 
születtem. Ott jártam általános és közép-
iskolába is. Érettségi után Kereskedelmi és 
Vendéglátó Ipari Főiskolát végeztem, majd 
gazdasági szaktanár lettem, végül az EL-
TE-n pedagógiából bölcsész diplomát sze-
reztem.

1970-ben megnősültem, feleségem Var-
jú Margit Mária történelem-földrajz szakos 
tanár, aki később a Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola igazgatója lett nyugdíjazá-
sáig. Három gyermekünk született, Ildikó, 
Zoltán és Edit. Hét unokánk van, három 
fi ú, négy leány, ők a legnagyobb büszkesé-
geink. A két leányunk nyelvtanár, a fi unk 
közgazdász. Legnagyobb örömünk, ha egy-
egy ünnep alkalmával mindannyian itthon 
vannak.

Ladányi Gábor: Pörgetem orsóm

Hosszú utamon néha megállok,
Pedig lassan már a végén járok.
Fürkésző szemmel nézek az égre.
Látszik-e már a fonál vége?

Választ keresek kérdő gondolatra,
Tenyerem teszem lázas homlokomra,
Ajzott lelkem vívódva, küzdve
Emelkedik a fellegekbe.

Megkeresve vezérlő csillagom
Pirulva sorsomról faggatom.
Kérdéseimre választ nem kapok,
Szivárványkötélen haza indulok.

Csillagom fénye még tisztán ragyog, 
Tőle várok még sok szép holnapot.
Éveim terhét vállamra rakva
Pörgetem orsóm várakozva…

Dévaványán születtél, ott jártál ál-
talános, majd középiskolába. Abban az 
időben születtek első verseid, azok meg 
vannak még az emlékeidben?

Édesanyám egyszerű, de érzelemgazdag, 
fi nom lelkű asszony volt, sok dalt és verset 
tanultunk tőle bátyámmal gyermekkorunk-
ban. Mondhatom, az ének, a vers, a tánc 
mindig fontos volt és maradt az én életem-

ben is. Iskolai rendezvényeken szavaltam, 
énekeltem. Első jelentősebb versem saját 
ballagásomra írtam, amelyet én szavaltam a 
ballagáson: „Búcsú iskolámtól” címmel. A 
verses kötetben is szerepel.

Pedagógus lettél, a tanári pálya is sok 
sikert és örömöt hozott számodra. Felele-
venítenél néhányat?

A pedagógusi pálya egy nagyon kreatív 
munka, és ha képes vagy hatni a hallgató-
ságra, akkor öröm is. Nekem ez nagyon 
bejött, beleszerettem a tanításba. Ugyan-
akkor nagyon hiú vagyok, fontos volt min-
dig, hogy diákjaim sikeresek legyenek a 
vizsgákon, a versenyeken is. A felkészítés, 
a versenyeztetés, a majd mi megmutatjuk 
„hobbimmá vált”. Országos tanulmányi 
versenyeken éveken keresztül kiemelkedő-
en szerepeltek diákjaim, helyezettek lettek, 
egy alkalommal pedig még az országos 
döntőt is sikerült megnyerni, diákommal 
miniszteri fogadáson vettünk részt. Egy di-
áklány tanítványom az országos tanulmá-
nyi verseny döntőjében „a legjobb írásbeli” 
díját nyerte. Az osztályokat megénekeltet-
tem, megtanítottam a ballagási dalokat, is-
kolai ünnepségekre verset és szöveget írtam 
nekik, amit előadtak. Jó volt az összhang 
minden osztállyal.

Tíz éve mentél el nyugdíjba, azóta 
újra elkezdtél verset írni. Ebben az év-
ben, hetvenéves korodban döntöttél úgy, 
kiadod első verses kötetedet „Egy hang a 
skála hangsorában” címmel. Miért most 
jött el az a pillanat, hogy verseid könyv 
formájában is megjelentek? 

2018 évtől az új verseket összegyűjtöt-
tem és megőriztem. Előbb a Poet.hu vers-
portálon később fecebookon is közzétettem 
őket. Többször vettem részt verspályázato-
kon is, az Irodalmi Rádió könyvbe válogat-
ta egyik versem, két versem internetes kö-
tetben is megjelent. Az olvasói biztatások 
hatására – gyermekeim segítségével – 70. 
születésnapomra jelent meg a kötet.

Versesköteted megjelenése után mind 
szülőhelyeden, Dévaványán, mind Gyo-
maendrődön volt könyvbemutató, ahol 
megismerhették írásaidat. Mit jelentett 
ez számodra?

Dévaványán még ma is ismernek, régi 
gimnáziumi osztálytársaim, ismerőseim 
vannak ott, a kapcsolattartás folyamatos. A 
Ványai könyvtárban tartott könyvbemutató 
meghitt és bensőséges találkozás volt, em-
lékezetes marad számomra. 1989-től Gyo-
mán tanítottam 2010-ig, nyugdíjazásomig. 
Itt is sok ismerős, volt tanítvány és kolléga 
van. A gyomai könyvtárban tartott könyv-
bemutató is nagyon kellemes emlék marad.

Nagyon sok verset írtál, melyik áll szí-
vedhez legközelebb? Könnyen jönnek az 
ihletek, vagy meg kell dolgozni értük?

A versírás egy emelkedett érzelmi és 
hangulati állapotban lehetséges. Foglalkoz-
tat valami, bemászik a fejedbe, uralja gon-
dolataid, érlelődik, feszít, amíg 
meg nem érik, és papírra nem 
kerül. Az ihlet egy olyan érzelmi  
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töltet, ami képes szavakká formálni az érzéseket, gondolatokat. 
Megfogalmazva:

„Szivárványfüggöny az
A kék ég peremén,
Ha egy új gondolat 
Hordoz a tenyerén.”

Az Endrődi híd 2014-es névadó ünnepségére verset írtál, ami 
a híd oldalán is olvasható. Ez már maga elismerés, hiszen fenn-
marad az utókornak. Mi motivált a vers megírására?

Az endrődi hidat 2014-ben adták át. Ennek apropóján felesé-
gem hídtörténeti kiállítást állított össze, melyen a korábbi endrődi 
hidak képét és történetét mutatta be. Ekkor írtam az „Endrődi Híd” 
című verset, amely – az Önkormányzat támogatásával – felkerült 
a híd melletti emléktáblára. A hídnak nagy csodálója és tisztelője 
vagyok, hiszen a kertbe menet szinte naponta átmegyek rajta.

Beszédesek a kötet illusztrációi, mit lehet tudni alkotójuk-
ról?

A kötetben van néhány kifejező rajz, amelyeket Ladányi Sára 
unokám rajzolt, aki tervező grafi kusnak készül, a Képzőművészeti 
Egyetemre jár.

Regisztrált tagja vagy a poet.hu amatőr irodalmi portál-
nak, ami egyúttal Magyarország leglátogatottabb verses oldala 
is. Verseid itt is megjelennek, nagyon sokan olvashatják őket. 
Kapsz ezekről visszajelzéseket?

Örömmel értesültem, hogy verseim máshol is elhangzanak, 
iskolai rendezvényen, várossá avatási ünnepségen, nyugdíjas klub 
rendezvényén, Egerben, a bazilikában, ballagáson. A Poet.hu sta-
tisztikája szerint 2019-ben 15 ezren olvasták az interneten a meg-
jelent verseket a portálon. Az, ha másokat is megérint egy versem 
inspirál és nagy örömet jelent.

Ha nem a versírással vagy elfoglalva nyugdíjasként hogyan 
éled meg a mindennapokat. Hobbi, kedvenc időtöltésed?

Gyakran látogatom a hobbikertet, ott mindig sok munka len-
ne. Legújabban különleges csemegeszőlő fajtákat gyűjtök és oltok. 
A németjuhász kutyatenyésztést befejeztem, de két kutyával ma is 
szívesen foglalkozom. Délutáni, esti elfoglaltság az internet és a 
nyelvtanulás. Angolt tanulok autodidakta módon, szeretem csinál-
ni, középszinten megy. Hosszú éveken keresztül a nyugdíjas peda-
gógusoknak főztem, és megszerveztem a vacsorát. Sok szabadidőm 
sosincs, valamin mindig jár az agyam, de csak maradjon így. 

Fülöp Zoltán

* f e l h Í v Á s *
jÓtÉkony cÉlÚ adakozÁsra!

Az Élet Másokért Egyesület
megrendezi a

XIX. „SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓ 
GYERMEKEKEN!”
jótékony célú adakozását 

2020. december 19-én (szombat) 1400 órakor az
Endrődi Népházban (Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.)

25 gyomaendrődi, tartósan beteg gyermeket nevelő 
rászoruló családot, szeretnénk ebben az esztendőben 

megajándékozni a nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően.
Gyűjtünk: az elmúlt évekhez hasonlóan tartós 

élelmiszert, édességet, írószert, játékokat, könyveket, és 
mindent, ami egy gyermek számára örömet jelenthet.

Fővédnök: Zalai Mihály, a Békés megye Közgyűlés 
elnöke

Védnök: Toldi Balázs  Gyomaendrőd polgármestere
Amennyiben a vírushelyzetre való tekintettel az 

ünnepségre nem kerülhet sor, az ajándékcsomagokat 
személyesen juttatjuk el a családokhoz. 

 FELAJÁNLÁSOKAT A KÖVETKEZŐ CÍMEKRE VÁRJUK:
Vaszkó Sándorné

 Gyomaendrőd, Kollmann lakótelep (volt OTP melletti 
könyvelőirodán)

AKI ANYAGILAG SZERETNE SEGÍTENI, A KÖVETKEZŐ CÍMEN TEHETI MEG:
Számlaszámunk: Élet Másokért Egyesület

OTP 11733120-26654348

Lisztadomány - 2020. 10. 24-én immár ötödik alkalommal kérte 
fel a Nemzeti Agrárkamara Békés megyei szervezete az „Élet Másokért” 
Egyesület, hogy Gyomaendrőd járás területén fogadja és koordinálja a 
Magyarok Kenyere elnevezésű jótékonysági lisztadomány rászorulókhoz 
történő eljuttatását.

A megjelölt időpontban 824 kg (kilós kiszerelésben, 10 kg-ként zsu-
gorfóliázva) érkezett meg a lisztadomány, melyet az alábbi bontásban to-
vábbítottunk a Járáshoz tartozó településekre:

Dévaványa: 240 kg, Csárdaszállás: 160 kg, Hunya 160 kg, Gyomaend-
rőd: 264 kg. A településeken nagy örömmel vették, hogy újra tudtunk se-
gítséget nyújtani ebben az egyébként sem mindennapi helyzetben. 

Köszönetet mondok a gazdáknak, akik búzaadományaikkal hozzájá-
rultak 130 család napi gondjának enyhítésén.

Köszönöm a Járási Hivatal vezetőinek, munkatársának, valamint a se-
gítőknek a közreműködést, mert így néhány napon belül eljutott az érin-
tettekhez a „15 millió búzaszem”.

Gyomaendrőd, 2020. november 10.
Vaszkó Sándorné  elnök
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A Rózsahegyi Iskola hírei
Adventi készülődés a Rózsahegyiben

Alkalmazkodunk a járvány miatt kialakult helyzethez, 
igyekszünk megvalósítani a hagyományos rendezvényein-
ket, csak egy kicsit másképpen. Most az adventi projekt kö-
vetkezik, amit a 7. évfolyam tanulói szerveznek. Az osztályok 
iskolarádión keresztül hallgatják a verses, zenés műsort, a 
hetedikesek pedig az ünnepi díszbe öltöztetett zsibongóban 
meggyújtják az adventi koszorú gyertyáit. A gyerekek és a 
pedagógusok együtt feldíszítik a tantermeket, folyosókat, és 
apró ajándékokat készítenek társaiknak, családtagjaiknak. Az 
ajándékozás és a zenés-táncos mulatságok osztálykeretben 
történnek.

Hamarosan itt a karácsony, bízunk benne, hogy a téli szü-
net után is jöhetünk iskolába.

A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola közössége boldog 
karácsonyt kíván a Városunk olvasóinak!

A csatolt képeket a fotópályázatra érkezett anyagból vá-
logattuk.
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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

„Az Értől az Óceánig”
 (Ady Endre)

GELLAI MIKLÓS

Gellai Miklós 
1930. december 
4-én született End-
rődön, a Sugár ut-
cában, Gellai András 
és Fülöp Erzsébet ki-
lencedik, legkisebb 
gyermekeként. Ne-
vét a régi (katolikus) 
keresztnévadási szo-
kásoknak megfelelő-
en a születésnapjá-
hoz legközelebb eső 
szent ünnepe után 
kapta, így lett a nép-
szerű Szent Miklós 
püspök a „névadó-
ja”, és egyben védő-
szentje is.

Az 1929 és 1933 
közötti gazdasági vi-

lágválság 1930-ban Magyarországot is elérte, s a szülők szé-
pen fejlődő középparaszti gazdasága még a paraszti birtoko-
kat védő kormányzati intézkedések előtt tönkrement. Gellai 
András így arra kényszerült, hogy családostul kitelepüljön a 
hunyai tanyavilágba, ahol felesége unokatestvérének birtokát 
igazgatta és művelte. Ez a család megélhetéséhez ugyan ele-
gendő volt, de az igen tehetséges Miklós taníttatását már nem 
tette lehetővé. 

Szerencsére Miklós elemi iskolai tanítója és a hunyai lel-
kész a család segítségére siettek, s lehetővé tették, hogy a 
gyermek felvételt nyerjen az Isteni Ige Missziós Társaság, azaz 
a verbiták kiskunfélegyházi új missziósházába, s ezzel egyide-
jűleg, 1942-ben gimnáziumi tanulmányait is elkezdhette Kis-
kunfélegyházán, a Szent László Katolikus Gimnáziumban. Igaz, 
a misszionáriusi munka iránt nem érzett különösebb elhiva-
tottságot, de hatalmas tudásvágy volt benne, így már az első 
tanévet jeles eredménnyel zárta, patrónusai és szülei nagy 
megelégedésére. 

A II. világháború hadműveletei 1944 őszén már részben 
Magyarországon zajlottak, ezért a verbita növendékeket át-
költöztették Kőszegre, a rend ottani missziós szemináriumába, 
ahol a növendékek, így Miklós is folytathatták tanulmányaikat. 
Miután a háború utáni kommunista államhatalom a szerzetes-
rendeket 1950-ben feloszlatta, Miklós már Sopronban, állami 

vizsgáztató bizottság előtt tett érettségi vizsgát.
Az érettségi után dolgozni kezdett Sopronban. Egyetem-

re szeretett volna menni, de egyházi „múltja” miatt nem vet-
ték fel. 1952-ben bevonultatták katonának, azonban a katonai 
szolgálat helyett a jugoszláv határra vitték a Tito elleni erőd-
rendszer építésére (magyar Maginot-vonal), ami gyakorlatilag 
szinte rabszolgamunkát jelentett. Itt figyelt fel az okos, művelt 
fiatalemberre egyik felügyelő tisztje, s mivel 1953-ban a had-
sereget és a tisztképzést is átszervezték, segített Miklósnak 
bejutni a katonai akadémiára. Ez idő alatt egyházi kapcsolata-
iról hallgatnia kellett, de az akadémia az egyetlen lehetőség 
volt, hogy bekerüljön a felsőoktatásba.

1956-ban, nem sokkal a forradalmi események előtt avat-
ták főhadnaggyá. A forradalomban mint a Magyar Néphad-
sereg tisztje vett részt. Parancsnokától azt az utasítást kapta, 
hogy szakaszával vonuljon a forradalmi csoportok ellen. Mivel 
az utasítás tűzparancsot jelentett, megtagadta a parancsot. 
Honfitársaira nem volt hajlandó lövetni. A parancsmegtagadás 
következménye az lett, hogy a szovjet intervenció megindulá-
sa után menekülnie kellett.

1956 novemberében hagyta el Magyarországot. Előbb 
Ausztriába, majd az Amerikai Egyesült Államokba emigrált. 
Detroitba került, s mivel mindig szenvedélyesen érdeklődött a 
természettudományok iránt, végre elkezdhette tanulmányait 
a Michigani Egyetemen. A tanulás mellett egy magyar kutató 
asszisztenseként dolgozni kezdett az egyetem orvosi kutatói 
laboratóriumában is, ahol fiziológiai kísérleteknél „asszisztált”. 
Egy gyermektelen idős amerikai házaspárnál lakott, akik fiuk-
ként szerették, és segítették előrehaladását.

1960-ban megnősült. Felesége, Mártonyi Enikő szintén 
Magyarországon született, a család 1945-ben emigrált az 
USA-ba. Házasságukból két gyermek született, Andrew Paul 
(1961) és Gloria Marie (1962).

Később lehetősége nyílt arra, hogy önálló kutatóként dol-
gozhasson. Így került New Hampshire-be, a Dartmouth Coll-
ege orvosi kutató laboratóriumába. A nyugdíjba vonulása 
előtti évtizedben már saját laboratóriumot vezethetett Phi-
ladelphia egyik külvárosában, a SmithKline Beechamnél (ma 
GlaxoSmithKline a neve).

Fiziológiai kutatásainak eredményeit 1971 és 2001 között 
több cikkben és tanulmányban publikálta. Munkásságát nem-
csak az Egyesült Államokban, hanem nemzetközileg is elis-
merték. Európában is lehetősége nyílt előadások tartására, de 
Magyarországra csak 1989-ben jöhetett haza először.

1989 és 2006 között többször járt itthon, volt, amikor a 
családjával együtt. Többször elmondta, hogy örül ugyan az 
Amerikában elért szakmai sikereinek, de a honvágy mindig 
nagyon erősen él benne hazája iránt.

„Négy unokája nagyszerű nagyapaként ismerte, és még 
a kis dédunokájának is énekelhetett magyarul. A ház mögött 
gyönyörű kertet nevelt, ahol megtanította unokáit, hogyan 
kell napfényt horgászni, vagy hogy milyen varázslatos érzés a 
nagyapa nyakában lovagolni a kavargó meggyfavirág szirmok 
között.” /Legidősebb unokája, Nicola visszaemlékezése/

Néhány éve Alzheimer-kórral diagnosztizálták, s ez a be-
tegség vezetett oda, hogy a 90. születésnapját már nem ér-
hette meg. Devonban (PA), családja körében békésen hunyt el 
2020. május 6-án.

Sit ei terra levis. Requiescat in pace.
(Köszönöm Gellai Miklós családjának, elsősorban feleségének 

Enikőnek és Nicola unokájának, hogy életrajzi adatokkal segítettek a 
nagybátyámról szóló nekrológ megírásában.)

Timár Antal
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Advent első vasárnapjával beköszöntött 
az új egyházi esztendő és a karácsony ün-
nepére való készület szent ideje. Régi öreg-
jeink „kisböjt” névvel illették az adventet, 
ezzel is jelezve, hogy az üzenete ugyanaz, 
mint a húsvétot megelőző nagyböjtnek: 
imádságban, bűnbánatban, jócselekedetek-
ben megtisztulni és készülni egy nagy cso-
dára, a születés misztériumára.

A szent hagyomány úgy tartja, hogy 
az első prófétai kinyilatkoztatástól kezdve 
négyezer év telt el a messiás születéséig. 
Erre emlékeztet minket az advent négy hete 
és az adventi koszorú négy gyertyája. Az 
advent elnevezés pedig a latin „Adventus 
Domini”-ből származik és „Úrjövetet” je-
lent. Várakozás tehát ez a szent idő, az Úr 
érkezésére való szent várakozás.

Nekünk, katolikus keresztényeknek 
mindig különösen kedves időszaka ez 
az esztendőnek. Kora reggeleken hajna-
li szentmisére, azaz rorátéra megyünk, 
ez is a várakozásunkat jelzi, amire Jézus 
buzdít minket advent első vasárnapjának 
evangéliumi szakaszában: „Vigyázzatok és 
virrasszatok!”.  Elvégezzük az ünnepre a 
szentgyónásunkat, hogy a bűnbánat szent-

ségében tisztára mosott lélekkel várjuk az 
Üdvözítőt. Ezt a bűnbánatot jelzi az advent 
lila liturgikus színe is. Karácsony előtt ki-
lenc nappal kilencedet végzünk a Szent 
Család tiszteletére, jelezve, hogy azt a Szent 
Családot, amelyet a kőszívű betlehemiek 
nem fogadtak be hajlékukba, mi szívesen 
látjuk otthonunkban és szívünkben.

Miért ez a nagy készület? Mert várako-
zunk. Várjuk az Urat. Várjuk a megváltást. 
Várjuk azt a feloldozást és szabadítást, amit 
csak Krisztus adhat nekünk. Ebben az idei, 
2020-as pandémiás esztendőben úgy gon-
dolom, különösen is mély üzenete van az 
adventnek. Most mi hívők, különösen is 
várjuk a szabadítást Krisztustól. A szaba-
dítást a járványos betegség láncaitól, amely 
lassan egy éve gúzsba köti a világot. Ebben 
az évben sokunknak eszébe juthatott, hogy 
talán az Istenről elfeledkezett világunk 
megérdemli a büntetést. Megérdemeljük, 
hogy a sors az orrunkra koppintson és rá-
ébresszen: hiába tud az ember az űrbe re-
pülni, hiába tudott atombombát létrehozni, 
hiába lépett már a holdra, de azért min-
denhatók mégsem vagyunk. Isten nélkül 
törékeny semmik vagyunk, akiket egy ilyen 

láthatatlan ellenség is, mint a koronavírus, 
térdre kényszerít és tehetetlenül nézzük, 
amit százak és ezrek betegszenek meg és 
halnak bele a járványba. Akibe még egy 
csöpp lélek és hit szorult, az most önkény-
telenül is imára kulcsolja a kezét és suttogja: 
„Segíts Uram, mert elveszünk!”

Jézusunk, nagyon várunk Téged az idei 
adventben. Nagyon várjuk, hogy szent 
születésed ünnepe, karácsony, mely a leg-
keményebb ember szívébe is melegséget 
önt, hozzon nekünk megváltást. Hozza el 
bűneink bocsánatát és hozza el a járványtól 
való szabadulást. Ez most a legszentebb ka-
rácsonyi ajándék, amit kérünk Tőled. „Ne 
bűneinket nézzed, hanem Egyházad hitét” 
és jutalmazd meg hitünket és irántad való 
szeretetünket azzal, hogy gyógyulást hozol 
a beteg világnak, hogy születésed szent éj-
szakáján bizalommal és hittel énekelhessük: 
„Dicsőség a magasságban Istennek, békes-
ség a földön a jóakaratú embereknek!”

Ezzel kívánok minden kedves Olvasó-
nak reményteli adventi napokat és áldott 
karácsonyi ünnepeket!

Czank Gábor plébános

ADVENT: „Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő!”
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Húsz éve, 2000. december 23-án volt 
az új hunyai templom megáldása

20 éve 2000. december 23-án, szomba-
ton délelőtt 10 órakor a Gyulay Endre püs-
pök úr felszentelte a hunyai Szent László 
Király templomot. Ezt az évfordulót meg-
ünneplendő felkérte Jakab Zoltán hunyai 
plébániai kormányzó atya Gyulay Endre 
Nyugalmazott Megyéspüspök Urat arra, 
hogy 2020. december 12-én délelőtt 10 
órakor a hunyai templomban egy ünnepi 
misét szíveskedjen bemutatni. Bár a húsz 
éves ünnepi misét lemondták a koronaví-
rus miatt újságunk hasábjain megemléke-
zünk erről az évfordulóról.

Ez a templom az emberi összefogás, 
jóakarat és az Isteni Gondviselés csodája!

Az idősebb hunyaiak jól emlékeznek 
még, hogy 1999. év tavasza nehéz időszak 
volt a lakosság számára. Nagyon magasan 
volt a talajvíz, kerteket, házakat tett tönk-
re a magas talajvíz. Volt olyan lakóház, 
ahol a verandán vagy a konyhában is fel-
jött a víz.

Ilyen körülmények között a több mint 
100 éves régi templomunk fundamentu-
ma is megsüllyedt, tornya megdőlt. Mér-

nökökkel vizsgáltuk annak a lehetőségét, 
hogyan lehetne lassítani a süllyedést. Jó 
megoldás nem lett volna.

Az Isteni Gondviselés megoldotta! 
Június 4-én az esti vihar belecsapott a 
jól működő villámhárítóba, és leégett a 
templom.

A nagy döbbenetet és fájdalmat nagy 
összefogás követte. 

Egy éves előkészület után 2000. év jú-
niusában kezdődött az új templom építé-
se. A Szent László búcsúkor volt az alap-
kőletétel ünnepe, melyet Gyulay Endre 
püspök úr vezetett.

Gyors és szakszerű építkezés követke-
zett. Szűk fél év alatt felépült az új temp-
lom, elkészült a teljes berendezés.

Megtapasztaltuk a csodát! Minden-
honnan jött a segítség. A biztosítótól 
kezdve a közéleti személyekig, mindenki 
segített. Megható volt látni a hunyai em-
berek és az elszármazottak összefogását, 
segítségét, áldozatvállalását.

Eljött a nagy nap. December 23-án 
az új templom ünnepi díszbe öltözött. 
Minden elkészült, két dolog kivételével: a 

toronyóra, valamint a Szent László faszo-
bor hiányzott a szentelési ünnepen, mivel 
a fafaragó művész betegeskedett. Két hét 
múlva a szobor is megérkezett.

Emlékszem, a szentelés napján csí-
pős, de hó nélküli, deres, zúzmarás idő 
volt. Reggel még Petényi Szilárdné isko-
laigazgató asszony, későbbi polgármester, 
a templom előtti bejáratot díszítette diák-
jaival.

Az ünnepi szentmisét, melyet Gyulay 
Endre püspök úr vezetett számos pappal 
együtt, ünnepi ebéd követett a művelődé-
si házban.

A 2000-res jubileumi szentév kará-
csonyát már egy szép és új templomban 
ünnepeltük.

Kezdetben a fájdalom, majd az ösz-
szefogás, és a végén az öröm közösséggé 
kovácsolta hunyaiakat.

Legyen ezután is a templom lelki 
édesanyánk, aki szeretetével mindig ha-
zavárja gyermekeit! Isten áldása legyen a 
hunyai híveken!

Iványi László
tb. kanonok, esperesplébános
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Polgármester i t á j é k o z t a t ó

 Az októberi testületi ülést még a megszokott formá-
ban és összetételben tudtuk megtartani. Utána azonban 
a COVID-19 járvány felerősödése miatt Magyarország 
Kormánya több óvintézkedést is hozott. Ezek közül talán 
a legfontosabb, hogy veszélyhelyzetet hirdetett. Emiatt, 
a veszélyhelyzet végéig a polgármester veszi át a Kép-
viselő- testület hatáskörét és döntési lehetőségeit. Így 
sajnos Gyomaendrődön is beszüntettük a testület és a 
bizottságok munkáit, illetve természetesen reagáltunk 
azokra a döntésekre, amelyeket a kormány hozott. Töb-
bek között:

 - Bezártak a közművelődési intézmények
 - Bezárt a Liget Fürdő
 - Leálltak a rendezvények és a nagyobb tömeget 
megmozgató rendezvények

 - A középiskolákban online oktatásra tértek át. 
 - Az óvodáink sajnos a sok fertőzött miatt kiscsopor-
tos foglalkozásra álltak át.

 - Megszűnt a személyes ügyfélfogadás a hivatalok-
ban

 - Korlátozni kellett a maszkviselés szabályait 

1. § Gyomaendrőd város belterületén, az alábbi köz-
területeken, illetve nyilvános helyeken, a veszélyhelyzet 
idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üte-
méről szóló 484/2020 (XI. 10.) Korm. rendelet 1. §-ában 
meghatározott módon kötelező maszkot viselni:

a) a bölcsődék, valamint a köznevelési intézmények 
parkolójában, valamint ezen intézmények bejárataitól 
számított 100 méteres körzetben;

b) a Gyomaendrődön működő piacok, vásárok, állat-
vásárok teljes területén és a hozzájuk kapcsolódó parko-
lásra alkalmas területeken;

c) a kereskedelmi üzletek parkolóiban;

d) az egészségügyi intézmények parkolóiban;

e) pénzintézetek parkolóiban;

f ) játszótereken és a hozzájuk kapcsolódó parkolásra 
alkalmas területeken;

g) a nyílt terű, épületnek vagy helyiségnek nem mi-
nősülő buszmegállókban.

Sajnos ez az intézkedések sem érték még el ez idáig 
a várt hatást. Folyamatos kapcsolatban vagyok a helyi 
házi- és gyermekorvosokkal. Sajnos az általuk küldött 
statisztikák is azt mutatják, hogy hétről hétre egyre több 
a megbetegedés.

A rossz hírek között azért kaptunk jókat is:

 - Közfoglalkoztatási programja elismeréseképpen 
Gyomaendrőd és Magyarbánhegyes önkormány-
zata, egyenként 10 millió forint támogatást nyert 
a Belügyminisztériumtól. A Belügyminisztérium 
– a korábbi évekhez hasonlóan - idén is díjazta 
azon önkormányzatokat, amelyek közfoglalkozta-
tási programjaik megvalósítása során kiemelkedő 
szakmai munkát végeztek. Az elismeréssel járó tá-
mogatást a kitüntetett önkormányzatok közfog-
lalkoztatási programjaik további fejlesztésére, a 
közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök, alap-
anyagok beszerzésére, valamint a programok mű-
ködését segítő szolgáltatások finanszírozására for-
dítják. Az elismerésben részesült önkormányzatok 
évről évre mintaszerűen működtetik értékteremtő 
közfoglalkoztatási programjaikat. A települések 
minőségi, jól átgondolt, komplex közfoglalkoztatá-
si tevékenységet valósítanak meg, mellyel aktívan 
közreműködnek a közfoglalkoztatottak elsődleges 
munkaerőpiacra juttatásában. Több értékteremtő 
és helyi adottságokra épülő beruházás megvalósí-
tásában is jeleskedtek, így méltán érdemelték ki a 
Belügyminisztérium díjazását és további támoga-
tását. Gyomaendrőd önkormányzata a mezőgaz-
dasági, a helyi sajátosságokra épülő és a szociális 
jellegű programelem mellett, idéntől – a megyéből 
egyedüliként – a Nemzeti Húsgalamb Programban 
is részt vesz. Magyarbánhegyes önkormányzata a 
fóliás növénytermesztésben is jeleskedik.

 - Végéhez közeledik a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program pályázatán elnyert támogatás-
ból megvalósuló új bölcsőde építése. A 220 millió 
forintos gyomaendrődi beruházás eredményeként 
komfortos, jól felszerelt intézmény várja majd a ki-
csiket 2021 nyarától. A bölcsőde a Gyomaendrőd-
Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézmény-
egységeként fog működni, társulási fenntartásban. 
Az épület egy földszintes, a nevelési-gondozási 
egységeket magába foglaló részből, valamint egy 
kétszintes gazdasági, igazgatási, szociális részből 
áll. A gyermekek fejlesztéséhez szükséges intézmé-
nyi infrastruktúrát és pedagógiai környezetet, az 
egészséges és korszerű nevelési feltételeket vidám 
színvilág, világos, napfényes környezet biztosítja. 
A két csoportszoba udvari oldalán teraszt és növé-
nyekkel beültetett játszókertet alakítunk ki. Az épü-
let költséghatékony működését a megújuló energia 
felhasználása és energia-hatékony építészeti esz-
közök segítik. Az intézménybe maximum 24-28 kis-
gyermeket tudunk majd felvenni, húszhetes kortól 
a harmadik életév betöltéséig. Az intézmény létesí-
tésével 4 fő csecsemő- és kisgyermeknevelő - közü-
lük egy fő szakmai vezető - valamint 2 fő bölcsődei 
dajka álláshely betöltésére lesz lehetőség közalkal-
mazotti jogviszonyban. 

Toldi Balázs
Polgármester
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A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány kö-
vetkezményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészsé-
gének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4-től. AZ 
MLSZ reagált a kormány által hozott rendeletre és közlemény-
ben jelezte, hogy szigorú előírások mellett folytatódhatnak az 
amatőr labdarúgó bajnokságok is az alábbiak szerint:

• Az amatőr bajnokságok nem kerülnek felfüggesztésre.
• Csak azok a mérkőzések kerülhetnek lejátszásra, amelye-

ken mindkét érintett sportszervezet részt kíván venni.
• Bármelyik sportszervezet indoklás és igazolás nélkül 

kérheti a mérkőzés elhalasztását.
• A halasztási kérelmet nem kell az ellenfélnek jóváhagy-

nia.
• A labdarúgó mérkőzést csak nézők nélkül lehet megren-

dezni!
• A mérkőzéseket kiemelten fogják ellenőrizni, rendezői 

létszám kötelező!
Az amatőr bajnokságok frissen életre hívott új lebonyolítási 

versenyszabályzatának értelmében nézők nélkül lehetett volna 
mérkőzéseket lejátszani a kvalifi kációs bajnokság záró körében. 
Békés megyében a legtöbb klub élt a halasztás lehetőségével, 
így az ősz folyamán már nem fejeződnek be a bajnokságok. 
Folytatás talán tavasszal!!!

  
A lejátszott mérkőzések eredményei:     

2020. 10. 24.     Gyomaendrődi FC – Mezőhegyesi SE     0 : 0   
                           G.: -----
A hazaiakban mély nyomot hagyott az első körben Mezőhe-

gyesen elszenvedett súlyos vereség, amiért itt volt a lehetőség 
visszavágni. Mindkét gárda versenyben van az első négy közé 
jutásért, amire azonban minden pontra szüksége lenne a csa-
patoknak. A vendégek nem véletlenül tartoznak a csoport él-
csapatához, stabilak, stílusosak, mindenkire veszélyesek annak 
ellenére, hogy az utóbbi hetekben kicsit megtorpantak. Hamar 
kialakult a mérkőzés képe, a vendégek támadtak, a hazaiak véde-
keztek és bíztak a gyors csatáraik kontráiban. A mezőhegyesiek 

szinte az egész mérkőzést végig kontrolálták, de a támadóik 
tudománya elfogyott a hazai kapu előtt. A védelmek mindkét 
oldalon remekül zártak, a támadójáték azonban a mai mérkő-
zésen csődöt mondott, így gól nélküli döntetlen lett a végered-
mény. A hazaiak kihozták a maximumot a mérkőzésből, hiszen 
még kaput eltaláló lövésük sem volt. Az esélyesebb vendégek 
egy győzelemmel végleg bebiztosították volna I. osztályú tag-
ságukat, de hiába játszottak mezőnyfölényben, azt nem tudták 
gólra váltani, be kellett érniük egy döntetlennel.     

2020. 10. 31.  Szarvasi FC - Gyomaendrődi FC   ELMARADT!!!
                       G.: -----
A vendégcsapat több tagja megbetegedett, ezért a mérkő-

zés elhalasztását kérték.

2020. 11.07.     Gyomaendrődi FC – Mezőkovácsházi TE     1 : 4
                          G.: Molnár T.
Mindkét együttes bízhatott még a felsőházba jutásba, de 

a vendégek lépéselőnyben voltak a hazaiakkal szemben. Igen 
motiváltan kezdte a mérkőzést a Kovácsháza, hamar magához 
ragadta az irányítást. Gyors csatáraik többször is megoldhatat-
lan feladat elé állították a hazai védelmet, sok helyzetet terem-
tettek, amelyből kettőt értékesítettek is. A második félidőben is 
a vendégek kezdtek jobban, már a harmadik percben újabb gólt 
szereztek. Ezután sem változott a játék képe, a vendég csatárok 
rengeteg helyzetet alakítottak ki, de szerencsére mindig túl-
kombinálták és sorra maradtak ki. A mérkőzés végén azonban 
még sikerült egy újabb gólt szerezniük. A hazaiaknak ugyan si-
került a szépítés, egy távoli lövést bevédett a vendégek kapusa, 
de ez csak kozmetikázta az eredményt. A Kovácsházának Mag 
Róbert mesterhármasával sikerült a visszavágás az emlékezetes 
hazai kudarcért, győzelmükkel pedig behozhatatlan előnyre tet-
tek szert az üldözőkkel szemben. 

2020. 11. 14.  Békésszentandrási HMSE - Gyomaendrődi FC   
ELMARADT!!!

                          G.: 
Fülöp Zoltán

A koronavírus ismét közbeszólt



VÁROSUNK 2020. december12

Rovatvezető: Polányi Éva

 

Bennünk fénylő csillag

Mácz István: Kőbe zárt várakozás

Ha van „kőbe zárt fájdalom”, akkor mondhatom, mert 
érzem, van szellemi-anyagi valómba testesült várakozás… 
Mozdulatlan lüktetés. Történés nélküli történés. Egyszerűen: 
várok.

Időtlenség a várakozásban

Időtlen a várakozás (nincs perce, órája, sem napja, sem 
éve), szüntelen áthatja az embert. A homokórában fogynak 
a szemek, a szívben állandó a várakozás, mely olyan rózsa, 
amelynek szirmai le nem hullanak…

Időtlen a várakozás, nem rövid és nem hosszú. Évtizedek 
várakozása, ha teljesül, olyan, mintha csak egy pillanat lett 
volna. A nem teljesült percnyi várakozás, mintha örök vol-
na… Mióta várok már?! – sóhajtunk olykor egy nap után is. 
Máskor, évtizedek után a váratlan találkozásban mondjuk: 
mintha csak tegnap lettünk volna együtt!…

Kőbe zárva

„Kőbe zárt fájdalom”, igen, de itt és most érzem: a temp-
lom –, amelyben vagyok és minden templom – kőbe zárt vá-
rakozás. Befejezett és mégis, mintha nem lenne kész. Mozdu-
latlan mozgás, kitárt karok egymás felé. Jő az Isten és várja az 
ember. Siet az ember és várja az Isten.

Templom: áhítattól megszentelt falak áthatva végtelen és 
véges várakozástól.

Nem értelek Istenem,

hiszen, ha belegondolok, hogy örökkévalóságodban örök-
től fogva ott voltam én is, a magam egyetlen valóságával, 
mert akartál, hogy megszülessek, és gondoltál és gondolsz 
rám – hogyan is tudnám elképzelni, különösen most, hogy 
már hétmilliárdnyian élünk, hogy vársz, s közben szüntelenül 
jössz felém,

hogyan tudnám elképzelni? –

Tél van megint!
Reggel amint
fölébredek,
még betekint
az utcalámpa
sötét szobámba,
mert odakint
köd van megint.

Elbuvik a
nap-paripa
az ég dugottabb
aklaiba,
hova a csillag-
állatok bujnak
nappalira:
Kos, Bak, Bika…

Tán a ravasz
égi lovas
»sötéten tartja«,
míg egy kamasz
s vig turf-inas
a forró pálya
gyepét kitárja:
az uj tavasz.

S én mint kinek
nagy versenyek
tétén végső
reménye remeg,
szorongva kérdem,
mit rejtenek
e függönyök
s az istenek?

És lesz-e még
hogy fölfakad
a borulat,
s küld-e a nap
egy sugarat,
mint vért a seb,
vagy megfuladt
a köd alatt?

És lesz-e még
Lángja elég
hevitni, mint
valaha rég
e földi lét
fagyát s az ember
vak életét
valaha még?

Ágyon ülök
s nincs egy szemernyi
kedvem kikelni.
Talán örök
marad a köd
amely beföd
s kásásan ing a
tetők fölött.

Óh könnyű rímek,
friss zengzetek,
csengessetek!
Végem, ha vígaszt
nem lelhetek
tibennetek..

de hiszen Isten lennél-e, ha értenélek, amikor még az em-
bernyi tényeket, gondolatokat sem értem, látom át számtalan 
esetben…

Nem értelek imádott Istenem, hálás vagyok, hogy meg-
születtél és azóta bár velünk vagy szüntelen, jössz, érkezel, 
várlak! És sietek Hozzád, mert végtelenségedben mérhetetlen 
vággyal vársz engem, és a 7 milliárdnyi embert, amint vártad 
az előttünk születetteket és a jövőben születőket.

Advent

Advent. Templomban vagyok. Köveibe zárt várakozás 
ölel.

Mácz István
2011, 2015

Babits Mihály – Adventi köd
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Áprily Lajos:
A csavargó a halálra gondol

Uram, a tél bevert a templomodba.
Álltam vaspántos portádon belül
s ámulva néztem botra-font kezemre
sugárban omló fényességedet.
Térdelt a nép, én álltam egyedül,
úgy hallgattam, amit beszélt papod:
„Ez világot szívedben megutáljad
és úgy menj ki belőle meztelen –”

Uram, te ezt így nem akarhatod.

Tudom, hogy földed nagy területéből
egyetlen barlangod jutott nekem,
s megreng az is, ha viharod zenéje
végigrobajlik fenn a tölgyeken.
De ha tavaszod jő, enyém az erdő,
és jó hozzám az erdő: ennem ad,
rigószavaddal kelt a kora-reggel
s odvamba surran este sűnfiad.
Gazdám, a nyár, az ősszel hullt levéllel
új őszig minden gondot eltemet:
mezítláb járom harmatos meződet
s verőfényed füröszti mellemet.
S ha kóborolni küld a nyugtalanság
s nótázva fut mellettem patakod,
kurjantással köszöntöm kék lakásod,
s fütyörészem s Uram, te hallgatod.
Zöld asztalomon vadgyümölcs az étel,
otthon-kínáló tűz nem int felém,
de mondd, volt-e valaha szép világod
valakié úgy, ahogy az enyém?

Ha menni kell, vállamról rongy-ruhámat
egy rándítással elhullathatom,
saruim szíja sem marad velem.
Uram, utálni nem tudom világod,
de indulhatok, amikor kivánod,
igéd szerint: egészen meztelen.

Puszta Sándor:
Bennünk fénylő csillag

sírásra görbült a szánk
mikor a legszebben akartunk énekelni

gyáva lett bennünk az öröm
ahogy boldogok akartunk lenni

induljunk szívünk dzsungelében
az embert megkeresni

a jóságot még ma
el kéne kezdeni

óh bennünk fénylő csillag
merj már megszületni

Dsida Jenő – Békesség velük

Most, hogy a földön minden költemény bús,
csapongó szárnyon Hozzád repülök,
s Neked dalolok, karácsonyi Jézus!

Repülök szánkán, csörgő hit-batáron
és úgy hódolok jászolod előtt,
kicsi Mesterem, jóságos Tanárom!

Nagy hittel vetek bízó szemeket Rád
én, szent iskolád rossz kis nebulója;
megáldom szalmás, szegényes katedrád.

Te nem bántottál soha-soha engem,
nem vágtál arcul nagy-ártatlanul,
ha fehér álmot hordtam a szívemben.

Te nem taszitál el magadtól távol,
ha verseltelek Édesanyám nyelvén
s nem tiltottál ki soha iskoládból.

Csókkal kérdezted: nem vagy-e beteg?
Könnyet töröltél, ha könnyet facsartak
karácsony-rontó sötét emberek.

Hát ne legyen most ez a költemény bús.
Legyen himnuszos, mint a téli táj,
s csókoljon vissza Téged, kicsi Jézus!

Legyen üdvözlő, ujjongó kiáltás,
a hópihéknek gyermekded öröm,
az embereknek szelid megbocsátás.

Sok-sok bajomért kit sem okolok.
Minden szavam szép karácsonyi áldás,
szentjánoskenyér, cukros dobozok,

selyem-papíron aranyos betűk – –
– és kegyelmedből, drága kicsi Jézus:
békesség velem, békesség velük!

Szatmár, 1925. Karácsonyán  
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B e n n ü n k  f é n y l ő  c s i l l a g

Képek az irodalmi oldalhoz. Fotó: Polányi Éva
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Egészségről-betegségről

A  méz kedvező élettani hatásai
Kedves Olvasók! Az újság decemberi internetes oldalain szeret-

nék hasznos információkat megosztani a hideg, téli időben a teák 
ízesítéséhez és a karácsonyi sütemények készítéséhez használt, 
gyógyhatású méz előnyös élettani tulajdonságairól. 

A méz ősidők óta ismert gyógyhatású táplálék. Az ókori 
Egyiptomból, Kr.e. 1534-ből származó Ebers-féle papiruszte-
kercs tartalmaz testi erőtlenség, epebántalmak és székrekedés 
kezelésére használt, mézalapú recepteket is, számos gyógynö-
vényes recept mellett. Hippokratesz, görög orvos, mézet ajánl 
lázas betegségek és gennyező sebek gyógyítására. Európában 
az egyetlen édesítőszer a méz volt a késő középkorig. Spanyol-
ország területéről származó őskori barlangrajzok is tartalmaz-
nak az ősember mézfogyasztására utaló ábrázolásokat.

Az arab országokba és Indiába irányuló keresztes hadjáratok 
idején kezdett ismertté válni az európaiak számára a cukor, mint 
édesítőszer. 

A mézet és a mézből készült termékeket az apiterápia napja-
inkban mintegy 70 féle betegség gyógyításában alkalmazza és 
körülbelül 40 féle különböző, magyar fajtaméz van. A méhek a 
kaptártól meghatározott távolságra gyűjtik a nektárt, így lehető-
ség van a megfelelő gyűjtési terület kiválasztásával ugyanazon 
növényről gyűjtött nektárból készült fajtaméz előállítására.

A méz fogyasztásával ugyanannak a virágnak a gyógyhatá-
sa érvényesül, hasonlóan ahhoz, mint amikor gyógynövényből 
készült teát vagy tinktúrát fogyasztunk. A különböző mézfajták 
fogyasztását hozzáigazítva az egyéni igényekhez, a gyógyítás-
ban jó eredményeket lehet elérni a méz és a mézből készült ter-
mékek alkalmazásával. 

A méz tartalmaz szénhidrátokat, fehérjéket, szerves savakat, 
enzimeket, ásványi anyagokat, vitaminokat. A szénhidrát tartal-
ma kb. 80-85%, főképp gyümölcs-és szőlőcukor. Ásványi anya-
gok közül nagyobb mennyiségben tartalmaz kalciumot, rezet, 
vasat, magnéziumot, mangánt, foszfort, káliumot, nátriumot, 
cinket; mintegy 22 féle ásványi anyag mutatható ki a mézben. 
A sötétebb színű mézek gazdagabbak nyomelemekben, na-
gyobb mennyiségű vasat, rezet és mangánt tartalmaznak. Vita-
minok közül említésre méltó: a B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, a C-, M-és 
P-vitamin tartalom. A méz vitamin tartalma alacsonyabb, mint a 
zöldségeké és gyümölcsöké, de tárolás közben az enzim tarta-
lom miatt nem csökken. 100 gramm méz 1350–1450 kJ energiát 
tartalmaz, így naponta egy-két teáskanál méz fogyasztása java-
solt. A legtöbb mézfajta könnyen emészthető és fedezi a napon-
ta szükséges vitamin és energiaigényt. 

Gyógyhatása csak a jól kezelt méznek van, mely természetes 
eredetű és nem melegített. 

A természetes méz antibiotikus hatással bír, használható a 
torok-, az orrmelléküregek és a fül fertőző eredetű betegsége-
inek kezelésében. A méz fertőtlenítő hatása savas kémhatásá-
nak is köszönhető, mely miatt nem kedvez a baktériumok sza-
porodásának. A méz jó hatással van a szívizomzat működésére, 
keringés serkentő, vértisztító és vérnyomás csökkentő hatású. 
Magas energia tartalma miatt alkalmazható fáradság kezelésé-

ben, immunerősítésre és roboráló szerként is. A méz nyugtatja 
az idegrendszert, egy központi idegrendszeri neurotranszmitter, 
a szerotonin felszabadulás serkentése révén. A langyos tejbe ke-
vert méz rendszeres fogyasztásával elkerülhetjük a fertőző be-
tegségeket. A méz és a virágpor afrodiziákus, szerelmi serkentő 
hatással is bír. 

A méz nem izgatja a bélnyálkahártyát, így gyulladásos bél-
betegségben szenvedők is fogyaszthatják. A méz alkalmazha-
tó gyomor-és bélhurut, máj-és epebetegségek kezelésében. A 
mézfogyasztás kedvező lehet a belső elválasztású mirigyek alul-
működése esetén és nőgyógyászati kórképek kialakulásakor. A 
méz kedvező lehet idegrendszeri és pszichés eredetű betegsé-
gek kezelésében. Külsőleg alkalmazható horzsolásoknál, égési 
sebeknél és visszérbetegségben. 

A mézfogyasztás ellenjavallott cukorbetegségben, pajzsmi-
rigy-, agyalapi mirigy- és mellékvese túlműködésben, elhízás, 
magas koleszterinszint, méz- és méhcsípés allergia, gyomorsav 

túltermelés fennállásakor. 
Az apiterápia javallott ágybavizelés esetén, ekkor a gyerek-

nek 1 kávéskanál méz fogyasztása javasolt, este lefekvés előtt. 
Álmatlanság idején elalvás előtt mézzel ízesített citromfű teát 
érdemes inni. Vérszegénység kialakulásakor naponta 1-2 teáska-
nál sötét színű, ásványi anyagban gazdag méz bevitele javasolt. 
A szénanátha és allergia szezon előtt 2-3 hónapig kell naponta 
2 evőkanál méz és 2 evőkanál almaecet keverékét fogyasztani. 
Asztmás betegeknek hagymás méz bevitele javasolt. Szív-és ér-
rendszeri betegségekben 1-2 hónapig, 2-3-szor 1 evőkanál méz 
fogyasztása javasolt.

A méz külsőleg, töményen a bőrre kenve, nehezen gyógyuló 
sebek, gyulladások kezelésére alkalmas, de tehetjük fürdővízbe, 
borogatás, pakolás formájában is alkalmazhatjuk. A méz hígítva 
nyálkahártya betegségek kezelésében is jó hatású lehet. A páro-
logtatott mézolaj idegnyugtató, stresszoldó tulajdonságú.

A hársméz álmatlanság kialakulásakor alkalmazható, görcs-
oldó tulajdonságú, kedvező hatású légúti gyulladások és érel-
meszesedés esetén. Az akácméz emésztési zavarok kezelésében 
és köhögés ellen is jó hatású. 

A mentaméz fájdalomcsillapító és emésztés serkentő tulaj-
donságú. A gesztenyeméz vastartalma magas, étvágyjavításra, 
vérszegénység kezelésére és roborálásra alkalmazható.

A levendula mézet nyílt sebekre lehet tenni, jó hatású fejfá-
jás, álmatlanság és veseproblémák fennállásakor. 

Az eukaliptuszméz féregűző és légúti váladékoldó tulaj-
donságú, a fenyőméz kihajtja a szervezetből a vizenyőt. A haj-
dinaméz hámosításra, bőrsérülések kezelésére alkalmazható. 
Az apiterápiában ismert még a kakukkfű-, a lucerna, a tök-és a 
mustárméz felhasználása is. 

Forrás: 
https://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/14004/a-

mezfogyasztas-jotekony-hatasai
https://www.napfenyesgyogykozpont.hu/a-mez-jotekony-

hatasai/
dr. Macsári Judit

Mézes gyógynövény tea
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Gyoma és Endrőd képes levelezőlapokon a 20. század első felében

Gyoma 1910-ben

Gyoma: Erzsébet liget (Pavilon) 
a két világháború között

Gyoma a két világháború között

Endrőd: a két világháború között

Endrőd 1950-ben

Dávid Benjámin gyűjteménye
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Ismét megyei első helyezett a 7. a osztály Bolyai Lurkói

A Gyomaendrődi 
Kis Bálint általános 
Iskola 7. a osztályos 
tanulói, az idei Bolyai 
Anyanyelvi csapatver-
seny versenyfeladata-
it nem a megszokott 
módon, Szarvason ír-
ták, hanem a kialakult 
járvány miatt online  
oldották meg a fel-
adatokat 2020. nov-
ember 6-án, délután. 
Nagy izgalommal és 
szorgalmasan készül-
tünk a gyerekek már 
szeptember óta, fo-
lyamatosan töltötték 
a feladatlapokat, az 
anyanyelvi kérdések 
igen nehezek voltak: 
irodalom, helyesírás, 

nyelvtan, nyelvhelyesség, történelem témaköröket érintett. 
Fontos az olvasottság és a tananyagon kívüli plusz tudás min-
denképpen kell a csavaros kérdések megoldásában. A csapat 
megyei első helyen végzett immáron második alkalommal, 
ezért jogosultak az országos megmérettetésre! A Bolyai Lurkók-
nak nincsen idejük a pihenésre, mert 16 nap múlva az országos 
versenyfeladatokkal birkóznak meg! Felkészítőjük, magyartaná-
ruk: Hunya Jolán.

Simonyi Imre Emlékverseny

 2020. november 06-án három tanuló Simonyi Imre Emlék-
versenyen vett részt Gyulán, ahol Simonyi Imre-verseket mond-
tak. A zsűri Kiszely Kitti és Vaszkán Milán szavalatát dobogós, 
harmadik helyezetnek értékelte. Varsányi Misell pedig oklevelet 
kapott. Mindhárman a 7. a osztályba járnak, felkészítőjük: Hunya 
Jolán tanárnő.

Pályaorientációs nap

November 2-án ismét a szakmákról szólt minden óra alsósok-
nál és felsősöknél egyaránt. A pályaorientációs nap keretében 
keresett és régi, elfeledett szakmákat idéztünk meg. Igazi „szak-
maritkaságokkal” ismerkedtünk, az ismertebb foglalkozásokat 
ábécébe szedtük, vagy épp párosítottuk a hozzájuk tartozó esz-
közökkel. A nagyobbak már nem csak a játékokra fókuszáltak. 
Megismerkedtek a pályaválasztási netes oldalakkal, azok kíná-
latával. Az egyes szakmák előnyeit, hátrányait, elvárásait is át-
tekintették, de saját erősségeiket, gyengeségeiket is összegyűj-
tötték. Önismereti és kommunikációs játékokkal fejleszthették 
képességeiket, előadás keretében bővíthették ismereteiket. A 
változatos feladatokkal a nap gyorsan és jó hangulatban telt el.

Judo sikerek

Fekécs Gyula is-
kolánk 7.a osztályos 
tanulója, a judo sport 
elhivatottja, ismét nagy 
mérföldkőhöz jutott 
október 31-én, amikor a 
Győrben megrendezés-
re kerülő Országos Judo 
Bajnokságon a serdülő 
B korcsoportban (az egy 
évvel idősebbek között) 
-55 kg/ 26 versenyző 
közül megszerezte a 3. 
helyet. November 7-én 
Egerben vett részt a 
versenyző A korosztály 
Országos Bajnokságán, 
ahol a 25 indulóból a 
pontszerző 7. helyen 
végzett. A Gyomai Judo Klub versenyzőjét Katona Ákos edző ké-
szítette fel a versenyekre.

Az idén is megünnepeltük a Márton-napot

Intézményünk német nemzetiségi osztályos tanulói körében 
már 9. éve elevenítjük fel a Márton napi hagyományokat. Az 
idén ezt szűkebb keretek között tettük meg: sajnos a művelő-
dési ház színpadán előadott műsorokat és a lampionos felvonu-
lást nem tarthattuk meg. Pedig mennyire vártuk már a kora esti 
lampionos séta utáni libazsíros, lilahagymás kenyeret és a forró 
teát! Az iskolában ezen a héten tanítási órákon elevenítettük 
fel e jeles naphoz kapcsolódó hagyományainkat. Megismertük 
Szent Márton történetét és a lampionos felvonuláskor énekelt 
dalokat. Az osztályok kézműves foglalkozásokon a jeles naphoz 
kapcsolódó alkotásokat készítettek. A hagyományos rajzver-
senyünk sem maradhatott el. A diákok örömmel készítették el 
Márton napi rajzaikat, alkotásaikat. A legszebb, legötletesebb 
alkotásokat díjaztuk.

A felső tagozatos kategóriában a következő eredmé-
nyek születtek:  
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1. helyezett: Weigert Virág (5.a)
2. helyezett: Kézi Zoltán (5.a)
3. helyezett: Velő Boglárka (6.a) és Uhrin Szonja (6.b)
Különdíjban részesült: Furka Rebeka (5.a)
Márton Napi Rajzpályázat helyezettjei az alsó tagozaton:
1 évfolyam
I. hely Furka Lajos 1.a osztály
II. hely Tóth Márton 1.a osztály
III. hely Pintér Zolna 1.b osztály
2 évfolyam
I. hely Pintér Száva 2. b osztály
II. hely Oláh Olivér 2.a osztály
III. hely Nagy Ákos 2.a osztály
1-2. évfolyam, különdíj: Szöllősi Lilla 1.b osztály
3. évfolyam
I. hely: Hegedűs Janka 3. b osztály
II. hely Boruzs Evelin 3.b osztály
III. hely Rácz Eleni 3. a osztály
4. évfolyam
I. hely Csernyeczki Balázs 4.a osztály
II. hely Földbári Orsolya 4.a osztály
III. hely Szilágyi Zsófi a 4.b osztály
3-4. évfolyam különdíj: Kun Huba 3. a osztály

Szakmai együttműködések a tanulók 
eredményességének javításáért

2020 októberében ismét intézményünk vendége volt Magyar 
Gábor pszichológus, testnevelő a Magyar Mozgáskotta Komplex 
Személyiségfejlesztő Program kidolgozója. A két napos szakmai 
műhelymunkán tanítványaink közreműködésével elkészítettük 
a Magyar Mozgáskotta program alkalmazását bemutató kis-
fi lmeket, melyek segítségével gazdagíthatjuk az intézményen 
belüli és az intézmények közötti szakmai együttműködéseket, a 
pedagógusok közötti tudásmegosztást.

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 2020-tól az Okta-
tási Hivatal Bázisintézménye. November 5-én az érdeklődő ne-
velők számára intézményünk vezetője, Ágostonné Farkas Mária 
online előadás keretében tartott módszertani előadást a Moz-
gáskotta eszközkészletről, a gyermekek testi, kognitív, szociális 
képességeit erősítő lehetőségekről, a sporteszközökkel végez-
hető gyakorlatok oktatási folyamatba való beépítéséről. Az első 
bázisintézményi program szakmai beszélgetéssel zárult, mely-
nek során a Pedagógiai Oktatási Központ vezetősége is elisme-
réssel szólt iskolánk innovatív nevelő-oktató tevékenységéről.

Az első „online Mazsorett Verseny”
Néha történik olyan az ember életében, amely még 

nem volt, az újdonság varázsával hat rá! Szinte hihetet-
len, de igaz! Az idén 2020. november 14-én volt a Ma-
gyar Majorette Szövetségben az első verseny, a kialakult 
pandémiás helyzet miatt. Bíztunk a márciusi versenyben, 
majd az októberiben reménykedtünk, végül a harmadik 
időpont, az online verseny mellet döntött a vezetőség és 
a szervezők, így maradt ez a hónap, vagyis az ősz utol-
só hónapja. A rendező, mint oly sokszor, most is a Ré-
dei Lion Mazsorett csoport, Herman Jánosné vezetésével. 
Profi szervezéssel és irányítással végig kézben tartották az 
egész napos versenyt. A zsűrire is újdonságként hatott ez 
a fajta bírálat, hiszen az előre megküldött kosztümös fotók 
és az „otthon felvett” videóanyag alapján értékelték a ver-
senyzőket a mazsorettsport „A” és „B” kategóriában, 150 
versenygyakorlatot néztek végig és bíráltak.

A gyomaendrődi Színfolt Mazsorett Táncegyesület-
nek nagyon szépen sikerült a versenynapjuk! A követke-
ző eredményeknek örültek a táncos lányok felkészítőkkel 
együtt!

Senior pompon szóló: Szilágyi Csilla: 1. helyezés, gyé-
mántminősítés, Senior zászló mini formáció: 2. helyezés, 
aranyminősítés, Senior botos szóló: Szilágyi Csilla: 6. he-
lyezés, aranyminősítés. Edző: Baráth Beáta, az egyesület 
vezetője: Hunya Jolán.
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Diákmunka, katonadolog
Sok-sok visszaemlékezés jelenik meg a fészbukon és azon túl 

is. Hogy az elmúlt ifj úságra kellene mindig gondolni? - gondolha-
tunk azokra az elmúlt értékekre, amiből tanulni lehetne a jelenben. 
Sok bejegyzést láttam és olvastam a középiskolához köthető me-
zőgazdasági munkavégzésről, de a 11, 18 vagy 24 hónapos katonai 
szolgálatba is belefért néhány hét mezőgazdasági munka. Öröm-
mel láttam pár napja egy bejegyzést egy óvodáról, ahol mintakertet 
csinálnak az óvodásokkal. Korábban már írtam arról, hogy fontos 
lenne, ha az általános iskolákban tankertek lennének. A vidéki is-
kolák környezetében sok szabad terület áll rendelkezésre és nagyon 
népszerűek ugyan a gasztronómiai honlapok, de érdemes a kiindu-
lópontnál kezdeni, ami nem úgy kezdődik, hogy” bontsd fel a zacs-
kót és öntsd ki a zöldborsót!”.  A mezőgazdasági munka az alap, 

főleg a most sikeresen futó Magyar Falu programmal együtt, mert 
hiába van meg egy fi atal házaspárban a nagy elhatározás a falusi 
életre, ha nem tudnak utána boldogulni.

Végig gondoltam a középiskolához és a katonaidőhöz kapcso-
lódó élményeimet és tapasztalataimat, és úgy gondolom, okulha-
tunk belőle. Persze van, aki azt mondja erre, ami elmúlt, nem jön 
vissza soha már, de erre a divat mindenkori megújulásával vála-
szolok, ami a gyakori visszatérést példázza. Pesten jártam általános 
iskolába, így első élményeim a közeli soroksári tsz-ből származnak, 
ahol borsó és eper szedése volt a munka.  Középiskolába Vácon jár-
tam, ahol a munkavégzés egyértelmű volt. A „Vácimező” abban az 
évben alakult technikumból szakközépiskolává, a hatnapos héten 

egy nap volt a gyakorlati nap és volt őszi és nyári gyakorlat is. Ezen 
idő alatt a szakmához kapcsolódó gyakorlati ismeretekre tettünk 
szert, de kifejezetten fi zikai munkával járó napok is voltak. Őrzöm 
középiskolás gyakorlati naplóimat így módom volt, hogy megszá-
moljam, hogy a naposi szolgálatokkal összesen 54 munkanap volt, 
mikor kifejezetten, legtöbbször teljesítményre dolgoztunk. A na-
posi szolgálatok során a borjúnevelőbe, a sertéstelepre vagy más 
munkaterületre voltunk beosztva, ahol meg kellett tanulni az adott 
területen lévő munkafolyamatokat, munkaműveleteket, amiről egy 
gyakorlati felelésen kellett számot adni, de az érdemjegy beírása 
előtt a tanár megkérdezte például a tehenészt, hogy, hogy dolgozott 
ez a gyerek és ha nem jó választ kapott, az rontott az osztályzaton. 
Azután különféle munkák is voltak, sok, sokféle növény kapálása, 
borsószedés, bab nyűvés, gyümölcsök szedése. Ezek egy mezőgaz-
dasági iskolában fontosak voltak, mert például a kapálás során rög-
zült az adott növény tenyészterület igénye. Szigorúan osztályzásra 
történtek a munkavégzések, majd a munkabérből osztálykassza, 
abból pedig kirándulások lettek. Sok gimnáziumot végzett bará-
tom, ismerősöm leginkább a címerezésekre, őszi vetőmag-kukori-
catörésekre vagy gyümölcs szüretekre emlékszik. Egyetemi éveim 
alatt majd fi atal szakemberként munkacsapat irányítóként sokszor 
voltam középiskolás diákokkal. Már   vagy 10 évvel ezelőtt egy tár-
saságban mondta egy akkoriból már lassan nagypapává érett em-
ber, hogy nagyon emlékszik arra, hogyan magyaráztam el a címe-
rezés fontosságát. Természetes, hogy a gyerek, fi atal játszik és én 
rávilágítottam a biológiai összefüggésre és arra, hogy abból rossz 
munka esetén kár, jó munka esetén pedig gazdasági haszon lesz. 
Mindig tudni kell tehát a munka célját. A középiskolások   nyáron 
a címerezést építőtáborban élték meg, az őszi munkát pedig a taní-
tás terhére. Sokszor lakóhelyüktől távol, megismerve az ország egy 
másik részét. Kívánok szólni a katonaság alatti munka végzésről 
is. Elhibázottnak tartom a sorállományú honvédelem megszünte-
tését, de ezt itt zárójelben teszem meg. Összesen 11 hónapig voltam 
katona, a szükséges kiképzéseken túl ősszel almaszedésen és cu-
korrépaszedésen vettünk részt, máig szép emlékeim vannak.

Írásom lehet nosztalgiázásnak tűnik, én nem annak szánom. 
Lehet mindent modernizálni, új köntösbe öltöztetni. Ha már van 
olyan óvoda, ahol megkezdtek valamit, lehet folytatni az általános 
iskolákban, aztán tovább. A középiskolai munkáknál a gazdaság 
szakvezetőjén kívül mindig ott voltak a tanárok is. A jó közösség-
építés után az osztálykasszák remek lehetőségeket kínáltak.

Gyomaendrőd, 2020. 11. 27. 
Várfi  András agrármérnök

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

- 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!

Tisztelt vásárlóim!

Téli 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.

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

BACSA MÁTYÁS endrőd-nagylaposi lakos 
87 éves korában az Égi hazába költözött.

BALÁZS IMRE, volt endrőd-öregszőlői la-
kos 69 éves korában megtért Teremtőjéhez.

ICSA ANTALNÉ KISS MÁRIA TERÉZIA, 
volt gyomaendrődi lakos életének 80.évében 
visszaadta lelkét Teremtőjének.

LÁSZLÓ MIHÁLY volt hunyai lakos életé-
nek 69. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

 SZABÓ BÉLÁNÉ TÍMÁR MARGIT hunyai 
lakos, 85 éves korában az Égi Hazába költözött. 
Temetése Hunyán volt, november 6-án.

TÓTH MÁTÉ hunyai lakost 2020 novem-
ber 22-én szólította Jézus Urunk magához, 77 
éves korában. Temetése Hunyán volt, december 
3-án, csütörtökön.

VARGA VINCE tiszakécskei lakos, 81 
éves korában a Mennyei Hazába költözött. 
Temetése Hunyán volt, november 13-án.

„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!

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.


