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„Húsvétvasárnap ketten a tanítvá-
nyok közül egy Emmausz nevű faluba 
mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan 
stádiumra (két-három óra járásnyira) 
fekszik. Útközben megbeszélték egy-
más között mindazt, ami történt. Míg 
beszélgettek és vitatkoztak, egyszer-
re maga Jézus közeledett feléjük, és 
hozzájuk szegődött. Ők azonban nem 
ismerték meg őt, mert látásukban aka-
dályozva voltak. Jézus megkérdezte 
őket: „Milyen dolgokról beszélgettetek 
egymással útközben?” Erre szomorúan 
megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak 
hívtak, ezt válaszolta neki: „Te vagy ta-
lán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, 
aki nem tudja, mi történt ott ezekben a 

napokban?”
Ő megkérdezte: „Miért, mi történt?” 

Azok ezt felelték: „A názáreti Jézus ese-
te, aki szóban és tettben nagyhatású 
próféta volt Isten és az egész nép előtt. 
Főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltat-
ták őt, hogy halálra ítéljék, és kereszt-
re feszítsék. Pedig mi azt reméltük, 
hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy 
ezek történtek, már három nap telt el, 
és néhány hozzánk tartozó asszony is 
megzavart bennünket. Hajnalban a 
sírnál voltak, de nem találták ott a holt-
testét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy 
angyalok jelentek meg nekik, akik azt 
állították, hogy 
él. Közülünk né-

Maradj velünk, Urunk!

Krisztus föltámadt! 
Allelujás, boldog húsvétot!

(folytatás a 2. oldalon)
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hányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan 
az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták.”

Jézus erre így szólt: „Ó, ti oktalanok, ti késedelmes szívűek! 
Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! 
Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy beme-
hessen dicsőségébe?” Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófé-
tából megmagyarázta, ami az Írásokban őróla szól.

Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha 
tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték: „Maradj 
velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap.” Betért tehát, 
hogy velük maradjon.

Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mon-
dott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, 
és felismerték. De ő eltűnt előlük.

Akkor azt mondták egymásnak: „Ugye lángolt a szívünk, ami-
kor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az Írásokat?”

Még abban az órában útrakeltek, és visszatértek Jeruzsá-
lembe. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok 
ezzel fogadták őket: „Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Si-
monnak!” Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan 
ismerték fel Jézust a kenyértörésben.” Lk 24, 13-35

* * *
 A tanítványok milyen szomorúan bandukolhattak Emmausz 

felé. Útközben még mindig az elmúlt napok eseményeiről beszélget-
tek. Sehogyan sem értették. Miért kellett a Mesternek meghalnia? 
Mi bűne lehetett? Pedig senkinek sem ártott. Oly csodálatos ember 
volt! Nem azt mondta, hogy ő a feltámadás és az élet? Akkor miért 
kellett meghalnia? És itt vannak az asszonyok, akik arról beszélnek 
össze-vissza, hogy üres a sírja. Most meg még ez az idegen is… nem 
is tudja, milyen döbbenetes és tragikus események történtek néhány 
napja… Forog a világ velünk!

Földi életünk emmauszi útján mi is sok nehézséggel, szenvedés-
sel, küzdelemmel nézünk szembe. A világjárvány mindenkit megvi-
sel. Nem tehetjük, amit megszoktunk, korlátozva vagyunk. Sokan 
a betegségtől szenvednek, vagy szenvedtek. Sokan meg is haltak. 
Sokan gyászolnak. Ugyanakkor sokan hősiesen helyt állnak a gyó-
gyításban, betegek ápolásában, vagy épp oltanak, versenyt futva a 
vírussal. Nem értjük, miért, honnan van mindez. Nem látjuk még a 
végét.

Jézus mellénk csatlakozik az úton, velünk éli át ezeket. De nem 
ismerjük fel. 

Hiszem azt, ahogy a tanítványok felismerték a kenyértörésben, 
úgy mi is fel fogjuk ismerni őt, hogy velünk volt és velünk van…

hogy igyekszik átalakítani életünket, értékítéletünket….
hogy jobban megbecsüljük az orvosok, ápolók munkáját…
hogy jobban megbecsüljük azok küzdelmét, akik versenyt futva 

az idővel, igyekeznek megszervezni a védelmet, még ak-
kor is, ha sok gyalázatot kapnak…

hogy jobban megbecsüljük a pedagógusok, óvónők munkáját, 
akik gyerekeinkre egész nap vigyáznak, és tanítják őket…

hogy jobban megbecsüljük Isten ajándékát, az életet…
hogy jobban megbecsüljük egymást…
hogy többre értékeljük a munkát…
hogy sokra értékeljük az önzetlen szeretetet és becsületet…
hogy egy családnak érezzük nemzetünket…
hogy jobban megbecsüljük a csendes magunkba szállást…
hogy jobban megbecsüljük az ima fontosságát, mert ez ad erőt 

nekünk… és az Isten, akit megszólítunk...
hogy bezárt templomaink mellett jobban megbecsüljük a nyitott 

templomokat…
Krisztus legyőzte a halált, és győzött az élet. Vele mi is győzni fo-

gunk! Az emmaszi tanítványokkal kérjük mi is: „Maradj velünk, mert 
esteledik!”

Iványi László
esperesplébános

A cikk első részében bemutatásra került milyen tényezők ha-
tottak a település népesség számára, valamint a nemek arányára. 
A jelenlegi befejező részben szeretném részletesebben bemutatni 
az olvasó számára, hogy az egyes népesedési folyamatok (születés, 
halálozás, házasság, vándorlás) miként változtak, és ezek a ténye-
zők miként hatottak Gyoma és Endrőd közösségekre 1910 és 1960 
közötti időszakban. 

Születés
Az első világháborút megelőző évtizedben a születések száma 

Gyomán egy csökkenő tendencia mutat, míg Endrődön továbbra is 
változatlan. A Nagy Háború ideje alatt a születésszám drasztikusan 
csökken, míg a háború befejezésével, amikor a férfi ak visszatérnek 
a frontról jelentősen megnő, így a háború által okozott vesztesé-
get a magas születésszám már pótolni tudja, azonban így sem éri el 
a háború előtti szintet. Az 1920-as évek közepétől egy folyamatos 
csökkenés fi gyelhető meg, ami a gazdasági világválság hatására is-
mét felgyorsul. A változások alakulásában több egymástól eltérő 
gazdasági, társadalmi és kulturális tényezőket tudunk említeni. 
A változás társadalmi-gazdasági hatásában a modernizációnak 
és az urbanizációnak van kiemelkedő szerepe, addig a kulturális 
tényezőkből az individualizáció és a szekularizáció folyamatát kell 
kiemelni. A vallásos értékek és normák nagymértékben befolyásol-
ják a családalapítás és a gyermekszám alakulását. A második világ-
háború éveiben tovább csökken a születések száma, míg a háborút 
követő években újra növekedés fi gyelhető meg, majd az 1950-es 
évek második felében egy folyamatos és csökkenő tendencia válik 
meghatározóvá. 

Halálozás 
A 20. század során a két község életében számos változás áll 

be a halálozások terén is. A huszadik század első felében (a hábo-
rús évektől eltekintve) a halálozási számokban fokozatos csökke-
nés fi gyelhető meg. A 19-20. század fordulójától az addigi magas 
csecsemőhalandóság száma fokozatosan csökken, a halálozások 
számának növekedése inkább az idősebb életkorúakra koncent-
rálódik, ezzel együtt fokozatosan növekedik a születéskor várható 
élettartam. A halálozási adatok javulásának hátterében több okot 
tudunk megemlíteni, ilyen például orvostudomány fejlődése (az 
első megelőző oltások megjelenése), az életkörülmények (elsősor-
ban a táplálkozás) javulása, az oktatás révén a diákok tudást szerez-
nek az egészségre és a higiéniára vonatkozóan, továbbá változnak a 
munkavégzés körülményei, illetve a települések és a központi kor-
mányzatok közegészségügyi intézkedései (csatornázás, egészséges 
ivóvíz biztosítása).

Házasság
A két világháborútól eltekintve ebben az időszakban a házas-

ságkötések számában változások állnak be. A térségben továbbra 
is alacsony azoknak a száma, akik életük során nem kötnek házas-
ságot, ezzel szemben az első házasságkötés élettartama nő a férfi ak 
és a nők tekintetében. A házasodási kedv a világháborút követően 
nagyon magas, egyértelmű oka, hogy a frontról visszatérő katonák 
a hazaérkezésük után tudnak párt keresni maguknak. 1910 és 1960 
között növekszik az özvegyek és az elváltak a száma, azonban e két 
csoport újra házasodási kedve is fokozatosan növekedik (főleg) a 
második világháborút követően.

Vándorlás 
Békés megye történelmének kiemelkedő helyen szerepel a 19.–

20. század fordulóján végbement tömeges (elsősorban Amerikába 
történő) kivándorlás. A jelenség hátterében a megyében megje-
lenő földéhség áll, mely meghatározza a megye számos városának 
történetét is. Az 1899 és 1913 között kivándorolt személyek 68,2%-
a férfi , illetve közel 70%-a a falvak parasztnépességéhez tartozik. A 
kivándorlási arány Békés megyében (összlakossághoz viszonyítva) 
Endrőd községében a legmagasabb, hulláma Gyoma települést is 

Gyoma és Endrőd társadalmi és demográfi ai 
változásai 1910 és 1960 között – II. rész



VÁROSUNK2021. április 3
érinti, bár nem tartozik azon települések közé, ahol magas lenne a 
települést elhagyók száma.

Az I. világháborút követő békekonferencia következtében Ma-
gyarországtól elcsatolt területekről hatalmas tömeg áramlik be, 
mely településünket is érinti, azonban ezzel kapcsolatban rendel-
kezünk pontos adatokkal. A két település életében a következő 
jelentősebb vándorlási mozgás az 1930-as évek második felében 
következik be, amikor a további földéhség miatt több család End-
rődről Gyoma határába költözik.

Az 1940-es években számos esemény történik, amely megha-
tározza a településen a lakosság mozgását. Az 1946-ban aláírt és 
a 1947-1949 között végbement Csehszlovák-magyar lakosságcse-
re jelentősen érinti a megye lakosságát. Ezzel szemben Gyoma és 
Endrőd többségében magyar lakta település, így a lakosságcse-
re csekély mértékben érinti. (Gyomáról két fő költözik ki, hét fő 
költözik be; Endrődről összesen egy fő költözik Csehszlovákiába.) 
Emellett jelentős azoknak a száma is, akik politikai üldözés miatt 
kerülnek kitelepítésre vagy kényszerülnek elhagyni a települést és 
az országot. Arra vonatkozóan, hogy politikai okok vagy üldözés 
miatt hány fő hagyta el településünket pontos információkkal nem 
rendelkezünk 

A II. világháború után a német lakossággal szembeni depor-
tálás és kitelepítés következtében a német nemzetiségű lakosság 
helyére magyar lakosok kerülnek betelepítésre. Ennek révén End-
rődről számos család költözik el a településről és talál új otthonra, 
elsősorban a Dunántúlon kitelepített sváb lakosság helyén, ezzel 
szemben Gyoma községet kevésbé érinti áttelepülés. Elsődlegesen 
a szegényebb családok választják lehetőségként az áttelepülést, 
vágnak bele a költözésbe, a munka, a jobb élet reményében. A má-
sodik világháborút követően hiába valósult meg földosztás a tele-
pülésen is, annyira sok család adja be igényét földterületre, hogy 
sokan az igényelt föld méretének csak a töredékét kapja meg. A 
lakosság körében felajánlják és hirdetik az áttelepülés lehetőségét 
is, melyben ígérik, hogy az új lakhelyen nemcsak ház, hanem föld 
is vár az új lakosokra. Ezen felül az áttelepülés során az átköltözők 
vagyonukat és tulajdonaikat (bútorok, állatok, szerszámok, esz-
közök stb.) is vihetik magukkal, amelyek majd vonattal kerülnek 
elszállításra. Endrődről Dunakömlődre 116 család, összesen 423 
fővel költözik el, addig Németkérre 161 család, 645 fővel települ át 
az új otthonába. Azt, hogy Gyomáról és Endrődről pontosan hány 
fő települ át Garára nincs információnk, azonban az biztos, hogy 
kevesebben, mint ahányan Németkérre vagy Dunakömlődre men-
nek el. Az adatok pontos meghatározását nehezíti, hogy Gyomáról 
elsősorban azok a lakosok költöznek át, akik korábban (az 1930-
as évek végén) a jobb minőségű földhöz jutás miatt települnek át 
Endrődről Gyomára. Az áttelepüléskor sok család olyan házat kap, 
ahol még benne él a német nemzetiségű család, illetve olyan há-
zat, ahol az előző család vagy családok vagyontárgyai, ingóságaik is 
megvannak. Ennek okán és a honvágy miatt néhányan visszatérnek 
Endrődre, azonban arról, hogy összességében hány fő tért vissza 
szülőfalujába nincsenek pontos adataink.

Endrőd népesség és lakosságszám csökkenésében jelentős té-
nyező, hogy Endrődszentlászló (később: Hunya) település 1946. 
február 1-i hatállyal függetlenedik a községtől, majd a belügymi-
niszter engedélyezi 1947. február 1-től a Hunya név felvételét.

Ebben az időszakban Hunyát, a frissen megalakuló települést, 
megközelítőleg 1800 fő lakja, többségében mezőgazdaságban dol-
gozó, római katolikus vallású személy. Endrődöt, mind társadalmi-
lag, mind gazdaságilag egyaránt súlyosan érinti Hunya elvesztése.

Gyoma és Endrőd 20. század első felének társadalmát számos 
tényező befolyásoltja a születési, halálozási, házassági vagy éppen a 
vándorlási adatok. A községek életében az egyes népesedési folya-
matok jelentős hatással voltak az itt élők mindennapjaira, melyek 
a település történetére komolyan befolyásolta. A különböző népe-
sedési folyamatok egészében vagy egyes szakaszaiban sok esetben 
beleilleszkednek az országos vagy akár nemzetközi trendbe is. 

Dávid Benjámin

„Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-3 - kódszá-
mú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alapból fi nanszírozott szakmai támogatásával készült.”
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Polgármester i t á j é k o z t a t ó

• A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Zrt. 
lomtalanítást tart Gyomaendrődön

• 2021. május 8-án szombaton, az I. és a II. körzetben (Endrőd),
2021. május 15-én szombaton a III., a IV. és az V. körzetben 
(Gyoma + Lakótelepek) lomtalanítási napot tart.

• A 2021/2022-es nevelési évre az óvodás korú gyerekek be-
iratkozása a Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Tár-
sulási óvodába  a fenntartó 16/2021. (III. 23.) határozata 
alapján - Csemetekert Óvoda (Gyomaendrőd, Blaha u. 8.), 
Margaréta Óvoda (Gyomaendrőd, Jókai u. 4.), Százszorszép 
Óvoda (Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.), valamint Napraforgó 
Óvoda (Csárdaszállás, Kossuth u. 23.) - a következő időpon-
tokban történik: Személyes megjelenés  esetén (1 fő) 2021. 
április 26-27. hétfő, kedd 07.30 - 17.00 óráig, vagy elektroni-
kus úton egy elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és an-
nak az  ovodavezeto@gyomaendrod.hu  e-mail címre 2021. 
április 27. napjáig történő megküldésével.

• Önkormányzatunk az idei évben is meghirdeti a lakossági 
járdaépítési pályázatot. Ennek keretében gyomaendrődi la-
kosok pályázatot nyújthatnak be a lakóingatlanuk előtt talál-
ható járda megújítására. A pályázónak a munkaerőt kell biz-
tosítani, városunk az anyagot biztosítja a munkálatokhoz. 
A felhívást a gyomaendrod.hu weboldalon a hirdetmények 
között találják.

• A lakossági szennyvíz-csatlakozási pályázat is meghirde-
tésre kerül. Településünk a lakossági szennyvízhálózathoz 
való csatlakozást kívánja támogatni vissza nem térítendő 
támogatás formájában. Ennek összege: A szennyvíz csatla-
kozási pont kiépítési költségeinek 50 százaléka, de legfeljebb 
100.000 Ft. A felhívást a gyomaendrod.hu weboldalon a hir-
detmények között találják.

• Gyomaendrőd Város Önkormányzata meghirdeti „A leg-
szebb konyhakertek” programot! A program célja elismerni 
a kertművelők munkáját és ezzel ösztönözni a lakosságot 
arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében 
alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne 
maga és családja számára minél több konyhakerti növényt, 
zöldséget, fűszer,- gyógynövényeket, gyümölcsöt. A prog-
ram ismertetése a jelentkezési lap a város honlapjáról tölt-
hető le.
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Civil sarok Vatai Gyula 
„ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” (2 Kor 3,17)

Beszélgetés Vatai Gyulával
(a Váci Fegyház és Börtön korábbi parancsnokával, 

evangélikus hitoktatóval)

Az elhívás
Amikor Jézus továbbment 

onnan, meglátott egy embert, 
aki a vámnál ült. Máténak hív-
ták. Megszólította: »Kövess en-
gem!« Az fölkelt és követte őt.

Történt pedig, hogy ami-
kor asztalhoz telepedett a ház-
ban, sok vámos és bűnös jött, 
és asztalhoz ült Jézussal és ta-
nítványaival együtt. Ezt látva 
a farizeusok megkérdezték a 
tanítványait: »Miért eszik a ti 
Mesteretek vámosokkal és bű-
nösökkel?« Ő meghallotta ezt 
és így szólt: »Nem az egészsé-
geseknek kell az orvos, hanem 
a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit tesz az: ‘Irgalmasságot 
akarok, és nem áldozatot’. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a 
bűnösöket.«(Máté 9, 9-13)

Kérlek, mesélj gyomai kötődésedről!
Gyomai vagyok. Gyulán születtem, Gyomán nőttem föl 14 éves 

koromig. Itt a Körösmenti néptáncegyüttesben hat évet táncoltam. 
Bejártuk fél Európát. Gyalog Laci volt a koreográfus. A nagy öre-
gekkel, Csapó Pistával, Gózon Misivel, Tímár Lacival, Szurovecz 
Pistivel, Veréb Andrissal, Újvári Katival... és még sokakkal, jelentette 
nekem az „ős Körösmentit”. Akkor még nagyon sok hazai és külföldi 
fesztivál volt. Csodálatos időszakként maradt meg bennem. Mellet-
te kézilabdáztam. Én voltam a családban a „fekete bárány”, a család 
férfi  tagjai, így édesapám is nagy focisták voltak. Nagybátyja után 
kapta a Berkó becenevet. Egy rövid ideig én lettem a „Kisberkó”, de 
hosszabb távon a szintén focista öcsém örökölte ezt a nevet. Amikor 
édesapám kiöregedett a nagypályáról, a kispályás focitornákat járták 

és nyerték sorra. Nagyon jó focista volt.  Az öcsém, Tibor vitte tovább 
ezt a vonalat. Én elkerültem egy erősáramú szakközépiskolába. Nem 
ezt akartam.  Katona szerettem volna lenni, de édesapám az akkori 
osztályfőnökömmel, Fekécs Évivel együtt nem engedték. Ő egyéb-
ként ma, gyülekezeti testvérem. Szóval, elmentem ebbe a szakközép-
be, amihez viszont nem volt affi  nitásom, a reáltárgyak sosem voltak 
erősségeim. A lényeg, hogy később mégis csak az egyenruhásoknál 
kötöttem ki, a büntetésvégrehajtásnál. 

A katonai jellegű élet nem állt tőlem távol soha. Fiatal, 12-13 éves 
srác voltam és volt egy katona kollégiumos ismerősöm, ő mesélt az 
ottani életről. Persze a katonai egyenruha, az Ezüst-tó kincse fi lm iz-
galmai, amelyen felnőttem, és olyan irodalmi példák, mint A kőszívű 
ember fi ai, benne a huszárokkal, mind nagyon vonzottak. Azonban 
apu nagyon pacifi sta volt, szó sem lehetett a fegyverről. 

Hódmezővásárhelyre vittek katonának. Az akkori barátnőm Sze-
gedre ment továbbtanulni, leszerelésem után úgy döntöttem, megyek 
én is Szegedre. 1990-ben szereltem, amikor egy nagyobb munkanél-
küliség jött, és nagyon nehéz volt munkát találni. Ráadásul ott volt 
egy 1 éves fegyveres szolgálat mögöttem, s én úgy gondoltam ma-
radok az egyenruhánál, és célul tűztem ki, hogy leérettségizem. Úgy 
gondoltam, tűzoltó leszek. De amikor felhívtam a tűzoltóságot, meg-
kérdezték, hogy van-e C típusú jogosítványom és érettségim. És én 
mondtam, egyik sincs. Közölték, e nélkül nem tudnak felvenni. Ak-
kor arra jutottam, rendőr leszek. A rendőrségen volt egy ismerősöm, 
aki tudta, hogy a fő motivációm, hogy leérettségizzek. Tudta, hogy 
olyan a szolgálati rend, hogy nincs esély rá, hogy mellette érettségit 
szerezzek. Azt javasolta, hogy kopogtassak be a szegedi fegyházba, 
ott mindig keresnek embert. És én bekopogtam.  Felvettek. Támo-
gatták a tanulásomat, és úgy osztottak be, hogy ha nappalos voltam 
hamarabb engedtek el, ha éjszakás, akkor jöhettem később. Nagyon 
korrektek voltak, és így elvégeztem a középiskolát. Utána fölmerült a 
kérdés, hová menjek továbbtanulni. Az akkori magyartanárom, aki 
az osztályfőnököm volt, azt mondta, menjek el a bölcsészkarra, vers-
elemzéseim, a versek szeretete miatt. 

Annyira szeretted a verseket?
Szerettem, azóta is szeretem. A verselemzésből megmaradt az a 

képességem, hogy valamely szöveg  értelmét megkeressem, értelmez-
zem…  Persze más műfaj, de mégis ott van a keresésnek, a beleérzés-
nek, a szimbólumoknak, a képeknek a sokrétűsége, titokzatossága, 
ahogy nem direktben mondja el a költő sem az üzenetét, és aminek a 
feltárása mindig nagyon izgalmas volt a számomra. 

Ki a kedves költőd? Kedvenc versed?
Kedvenc költőmnek talán Nagy Lászlót mondanám. A Ki viszi át 

a szerelmet? című verse – sokakkal együtt szerintem is - a legkifeje-
zőbb szerelemről szóló vers.

Vallásos családból jöttél?
Nem. Nem voltak vallásosak a szüleim. A megtérésem gyökerei 

oda vezethetők vissza, hogy kezdtem a Bibliával foglalkozni. Nem 
tudom, hogyan is pontosan, de azt tudom, hogy Szentesen benne 
voltunk egy Ve-ga nevezetű ifj úsági szövetségben, ami a hivatalostól 
- ami ugye KISZ volt - egy teljesen különálló szövetség volt. Az sem 
volt hívő közösség, de a személyi körön keresztül egyszer elkevered-
tünk egy Mihály atyához, egy katolikus plébánoshoz, aki összeszedte 
az utcán kóborló gyerekeket. Nagy hatással volt rám. A Biblia 17-18 
éves koromtól rendszeresen a kezemben volt, foglalkoztattak a bib-
liai kérdések. De nem nagyon volt olyan a közeg, amelyben szárba 
szökkenhetett volna a hitem. A szüleim meg lettek keresztelve, édes-
anyám katolikus, édesapám református, de nem tartották a vallásu-
kat. Nagyon szerettem őket. Már nem élnek sajnos. Szoktam monda-
ni, hogy Isten neve nagyon sokszor elhangzott otthon, de nem abban 
az összefüggésben, ahogy ma hangzik nálam. Nem volt a hit része az 
életüknek. 

Mikor tértél meg? 
Harminckét évesen tértem meg. Akkor döntöttem Krisztus mel-

lett. Nyilván azelőtt is vezetett Istennek a Lelke és azután is, de a 
megtérésem után is tudtam Isten szemében borzalmas dolgokat el-
követni. A megtérés az döntés, abban van egy nagyon erős váltás. 
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Megfordulás. De, az óemberünk minduntalan felszínre igyekszik 
törni. Nagy különbség van azonban a megtérésünk előtti állapotunk-
hoz képest. Pál fogalmazza meg, hogy a tagjaimban azt fedezem föl, 
hogy nem tudom tenni a jót, de azt is érzem, hogy ezt már a bűn 
cselekszi, nem pedig én. (Róm 7, 20) Megtérés előtt ez nem különül 
el, hanem megy az ember és még azt is gondolja, hogy jól csinálja, 
amikor Istennek nem tetsző dolgokat művel. 

Aztán a börtön évek úgy alakultak, hogy a kezdeti tornyos őrből 
a Váci Fegyház és Börtön parancsnoka lettem. Úgy jöttem nyugdíj-
ba tehát, hogy tapasztalatom átfogta a szakma teljességét. Amikor 
Szegeden felszereltem, akkor az első kommandós csapatban benne 
voltam. A rendőrökkel mentünk, gyakoroltuk a túszhelyzetek felszá-
molását, fegyveresen biztosítottuk a speciális szállításokat stb. 

Szeretted? 

Nagyon szerettem. Az egy szép szakma, ha valakinek megvan a 
lehetősége gyakorlásra, az elemzéshez megfelelő idő, hely, szándék 
a fejlődésre, akkor az egy nagyon szép szakmai terület. Szerintem 
ezek a szakmai területek mára jelentősen visszamaradtak. Általában 
jellemző a mai viszonyokra, hogy annyit foglalkozik mindenki (a po-
litika, média, lakosság) egymás hibáival, hogy e mellett és mögött 
a szakmai szervezetek szépen leépülnek, vagy éppen ennek a harc-
nak esnek áldozatául. Ez így van a rendvédelemben, az egészségügy, 
az oktatás területén egyaránt. Tehát én szerettem csinálni, és talán 
időnként túlságosan is nagy volt a lendület.  Volt ennek árnyoldala 
is. Amikor az ember keménykedik, a hatalma tudatában úgy gon-
dolja, hogy a társadalom védelme igazolhatja még azt is, amit nem 
lehet igazolni, az veszélyes vizekre terelheti az embert. Például, ha 
jogosnak is tűnik néha a törvénytelen erőszak, bántani fogvatartot-
tat akkor sem lehet. Ma már teljesen ellene vagyok ezeknek a túlka-
pásoknak. Tudom mennyire ártalmasok, és mennyire ellene hat az 
igazságszolgáltatásnak. Személyesen pedig súlyos bűnök. Akkor ezt 
megmagyaráztam magamnak, hogy a rendhez ez is hozzátartozik. 

Tehát a bölcsészkarból nem lett semmi, de a rendőrtiszti főiskola 
volt az az alternatíva, ahol fi zetést is kaptam a tanulmányaim alatt. Így 
elvégeztem a főiskolát Budapesten, aztán jöttek a tiszti beosztások. 
Oroszlányból jártam be, akkor már feleségem volt, akivel Szegeden 
ismerkedtem meg. Baracskán, majd a fővárosi intézetben dolgoztam.

Ezek a kilencvenes évek?
Igen, 94-97-ig jártam a főiskolára. Majd 97-99 között Baracskán 

dolgoztam.  Volt egy háromnegyed év kitérő, mert megszületett idő-
közben a legnagyobb lányom, s Oroszlányba költöztünk. A felesé-
gem ott kapott állást, s én fogdaparancsnok lettem. Itt hívott fel a 
korábbi baracskai parancsnok, hogy helyettesnek elmennék-e hoz-
zá a Fővárosi bv. Intézetbe, mert odahelyezték. Magasabb beosztást, 
több pénzt is jelentett. Elvállaltam. Az egy nagyon zűrös hely, ha ott 
valaki megállja a helyét, akkor előbb-utóbb nagyobb beosztásra szá-
míthat. Így történt, hogy Vácra kerültem a fegyházba, amikor a pa-
rancsnokot onnan elhelyezték. Így lettem 2002-től 2011-ig a fegyház 

parancsnoka. De ez egy különleges történet, ugyanis én ekkor tértem 
meg. Amikor kiderült, hogy a váci parancsnokot elhelyezik, akkor ott 
már létezett egy 90 fős rabgyülekezet. Egy református lelkésznő volt 
velük. Amikor megtudták, hogy parancsnokváltás lesz, azért kezdtek 
imádkozni, hogy hívő legyen, akit oda helyeznek. Utólag viccelődve 
beszéltük a lelkésznővel, Margitkával, hogy erre megkaptatok engem. 
Ugyanis Isten nem egy tapasztalt keresztényt adott nekik, hanem egy 
frissen megtért csecsemő-keresztényt. Nekem ugyanis 2002. 10. 06-
ra volt kitűzve a keresztelésem az oroszlányi evangélikusoknál, és ok-
tóber elsejével neveztek ki parancsnoknak a fegyház élére. 

Evangélikus lettél?
Jártam istentiszteletekre, misére, kerestem Istent. Egyszer egy 

evangélikus tiszteletes észrevett, megszólított, akihez bementem 
beszélgetni… És tulajdonképpen, ennyi. Így lettem evangélikus. A 
beosztásomnál és a munkámnál fogva azonban nagyon ökomeni-
kus élet volt amit éltem, ugyanis a baptistákkal, a katolikusokkal, a 
reformátusokkal, de még az adventistákkal is nagyon jó kapcsolatot 
ápoltam. Szerteágazó kapcsolatrendszer alakult ki, s miután mindig 
is érdeklődtem, nagyon sok mindent tudtam meg a felekezetekről. 
Akkor láttam meg azt, hogy egyrészt úgy nyilatkozunk egymásról, 
hogy nem tudjuk pontosan a másik mit hisz, mit vall, vagy mi men-
tén gondolkodik. Ez egy nagyon fájó pont volt az életemben, mert 
megéltem ezt valóságosan. Mondtak valamit, és tudtam, hogy nem 
úgy van. Még egyetemen is, nagy tudású tanárok fogalmaztak meg 
úgy álláspontokat más felekezetekkel kapcsolatban, hogy hiányos 
volt az ismeretük e téren. 

Szóval evangélikus lettem, és 2002. október 1-jén hirtelen kine-
veztek parancsnoknak Vácra. Hétvégén pedig mentem keresztelked-
ni. Csodálatos együttműködés alakult ki a börtönbeli gyülekezettel, 
a rabtestvérekkel, ami nyilván meghatározta az én életemet is sok 
szempontból.

Nagyon-nagyon nagy élmények voltak ezek. Hitélmények. Amel-
lett, hogy kellett a hétköznapi ügyeket is vinni. Úgy érzem, hogy kü-
lönbséget tudtam tenni a parancsnoki tisztségemből fakadó feladata-
im és a hitből fakadó kezdeményezéseim között. Az országos szerv 
egyes tagjai, meg más intézetekben szolgáló vezetők, akik nem látták 
ennek a mélységét, összefüggéseit, talán számukra zavarosnak tűn-
hetett mindez. Ők azt mondták, hogy túlságosan is rabpárti vagyok, 
meg ez a kereszténység rajtam egy lila köd. Jellemzően ugyanazt 
mondták, ha valami biztonsági feladat volt, hogy „Vatai meg a biz-
tonsági lila köd”. Mert közben nagyon komoly biztonsági feladatokat 
kellett megoldani. Például fegyveres a fogvatartottnak fegyveres ki-
szabadítását megakadályozni, a szállítását, őrzését megoldani. S ezt 
nem egyszer megoldottuk, azt gondolom, kiválóan.  Ennek ellené-
re, amikor eljöttem, az volt a jelszó, hogy az egyházból legyen ismét 
fegyház. Ez persze gúnyosan mondták. A megtérésem után Isten na-
gyon sok mindenre elvezetett engem. Például a látásmódom lett más 
2002-től. Nem a magatartásom, mert a régi-, óember visszaköszönt, 
visszaköszön ma is. De a látásom egészen más lett. És amit láttam, 
hogy Isten bent mit végzett a rabok között - akik benn voltak, 90-100 
rab, mikor mennyien - az egy egészen különleges, egészen hatékony 
dolog. 

Mit jelent, „a látás lesz más”? Minek volt köszönhető ez akkor? 
Ez folyamat? 

Én azt gondolom, hogy a fejlődés tagadhatatlanul egy folyamat. 
Van akinél - bent is láttam-, a megtérés villámcsapásszerű fölbolydu-
lás az életében, egy olyan élmény, amit nem tud hová tenni. És van, 
akinél ez egy érés. De, akinél ez egy folyamatos érés, ott is bekövet-
kezik ez a pont, ami a tékozló fi únál. A megfordulás. A metanoia azt 
jelenti, hogy testestől-lelkestől megfordulok. Most azt az utat látom 
magam előtt, ami Istenhez vezet. Megfordultam és most már Isten 
szemével, Jézus szemével látom a történéseket. Hogy Őfelé megyek, 
és Vele együtt megyek. Persze az óemberemet le kell vetkőznöm, 
meg kell, hogy az Isten tisztítson. De alapvetően van egy más látá-
som már ekkor. Másképp fogom fel a világot. Például valaki megtér, 
és azt mondja, hogy az Isten teremtette ezt a világot, nem az evolúció 
alapján alakult ki a Föld, meg az egész Kozmosz. Ha nem értem, hogy 
Isten teremtette a világot, akkor nem hiszek a teremtő Istenben.  Ez 
már ekkor is egy más látás, ha szép lassan le kell bontogatni körülöt-
te azokat az állásokat, amit az evolúció mondjuk fölépített bennem. 
Nyilván akkor ez nem volt tiszta, de a látásom más lett. 

(folytatás a májusi számban)
Polányi Éva
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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

Farkas Istvánné 
Iványi Eszter

pedagógus
1938-2020

Farkas Istvánné, született Iványi Eszter tanítónő, szak-
tanácsadó, iskolaigazgató 1938. október 4-én született 
Endrődön. Édesapja Iványi János kőművesmester, édes-
anyja Juhász Gizella háztartásbeli. Szüleivel és nővérével 
Gizellával nagy szeretetben és harmonikus, gondoskodó 
szeretetgazdag családi környezetben nevelkedett. Szüleit 
és nővérét már felnőttkorában vesztette el.

Általános iskolai tanulmányait Endrődön végezte, majd 
a1953-ban a Szarvasi Tanítóképzőbe nyert felvételt.

Gyakorlóévét 1957-től, tanítói munkáját, oklevéllel a 
kezében 1958-tól az Endrődi Általános Iskolában végezte.

1958-ban férjhez ment Farkas Istvánhoz, aki szintén pe-
dagógus volt. 1959-ben megszületett a fiuk Farkas István.

Oktatói-nevelői munkája során megbízták a kisegítő 
iskola elindításával, vezetésével, az alsótagozatos mun-
kaközösség vezetői feladatokkal. 1983-1990 között szak-
tanácsadói munkát végzett a Békés Megyei Pedagógiai 
Intézet megbízásából.

1985-ben „Kiváló Munkáért” kitüntetésben részesült.
1990 decemberétől a város másik iskolájában, az egy-

kori Gyomaendrődi 2. sz. Általános iskola igazgatóhelyet-
tesi feladatainak ellátására kérték fel. 1991-től megbízták 
az igazgatói feladatok ellátásával.

1994-ben, mint iskolaigazgató vonult nyugdíjba.1996-
ban férjével Budapestre költöztek fiukhoz.

2008. szeptemberében Aranydiplomát, 2018. szept-
emberében Gyémántdiplomát kapott.

Nyugdíjasként is töretlenül folytatta pedagógu-
si pályáját egy alapítványi iskola alsós nevelője-, 
munkaközösségvezetője-, majd igazgatóhelyettese-ként.

Két kislány unokája született, akiket nagyon szeretett, 
sokat foglalkozott velük, nagy örömet okoztak számára.

Nyugdíjas éveinek hátralévő részében férjével sokat 
utaztak, kirándultak és szívesen kertészkedtek. Megvaló-
sult fiatalkori álma, a saját balatoni nyaraló, nagyon élvez-
ték az ott eltöltött heteket-hónapokat, ez igazi feltöltődés 
volt számukra. Sok rokon, barát és ismerős vendégeske-
dett náluk, szerette a társaságukat, mindent elkövetett, 
hogy jól érezzék magukat.

Férje 2018-ban elhunyt, magára maradt, még annak 
ellenére is, hogy fia és családja, unokái, keresztgyerme-
kei körülvették, soha nem hagyták magára, ő 77még-
is vígasztalhatatlanul egyedül érezte magát, nehéz volt 
megszokni párja elvesztését.

Küzdő típus volt, újra indította életét, régi barátságokat 
frissített fel és újakat is kötött, megtanulta a számítógép 
használatot, az okos telefonnal való bánást, újra berendez-
te kis világát, utazgatott, kertészkedett és élvezte szeret-
tei közelségét, mígnem elérte a kór, a betegség!

Harcolt a gyógyulásért, élni akart, nem akarta itt hagyni 
az újraindított életet, de már nem volt ereje.

2020. november 7-én, több hónap keserves küzdelem 
és fájdalmas szenvedés után itthagyta a földi világot.

* * *

Jó szívvel emlékezek a Szabadság utcai szomszédainkkal el-
töltött időkre, a közös, vidám névnapokra. Álmaimban gyakran 
visszajártam ide Endrődre.

Szép nyarakat töltöttünk a Templom-zugi nyaralónkban. 
Igaz sok munkával járt a kertészkedés, de Palya szomszédom 
mindig biztatott: „Imádkozzál és dolgozzál!” De az ő kertje min-
dig zöldebb volt. Gizike és Zoli szomszédunk ezeken a versengé-
seken jót mosolygott. Már ez is csak emlék.

Szomorú szívvel veszek búcsút pedagógus társaimtól, az isko-
láktól. Nyugdíjba vonulásomig naponta találkoztunk. Sok szép, 
de gyakran küzdelmes időt töltöttünk a városunk gyermekei-
nek nevelésével, oktatásával. Mindig büszke voltam, ha valamit 
tehettem a szülőföldemért, sok értéket és értelmet töltöttünk a 
nebulók fejébe, még néha akkor is, ha nem akarták. Édesapám 
lelkét örököltem, szerettem a hivatásom, szeretettel, de szenve-
délyesen ragaszkodtam az eredményekhez, a szakmámban ez 
éltetett.

Az Endrődiek Baráti Körének tagjaival szívesen találkoztam, 
jó lett volna még tovább is együtt lenni Veletek. A közös dalokat, 
nótákat majd fentről fi gyelem, csak halljam is őket! Köszönet a 
közös találkozások lehetőségéért.
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Húsvét ünnepén a keresztény emberek Jézus Krisztus 
feltámadását ünneplik, mint a legnagyobb és legfonto-
sabb keresztény ünnepet. Jézus, miután kínhalált szen-
vedett értünk a keresztfán és testét eltemették egy szik-
lasírba, a harmadik napon, húsvét hajnalán feltámadt, 
-és ezzel tanúbizonyságot adott nekünk az örök életről, 
a feltámadásról, -de ami a legfontosabb, halálával és fel-
támadásával megváltott bennünket az örök kárhozattól.

Az idei 2021-es esztendőben a Húsvét szent ünnepe 
április 4-re esik. Évtizedeken keresztül Magyarországon 
a „felszabadulás ünnepe” volt ez, amikor azt kellet vö-
rös zászlócskákat lengetve ünnepelni, hogy a dicsőséges 
szovjet hadsereg felszabadította hazánkat a náci uralom 
alól. Még talán lett is volna mit ünnepelni ezen, ha ez a 
felszabadítás nem egy féktelen végigzabrálása, végigdúlá-
sa lett volna az országnak, az eltulajdonított karórák és ki-
ivott kölnisüvegek ideje, ártatlanul agyonlőtt, családjukat 
védő apák és kétségbeesetten bújtatott „bárisnyák” nap-
jai. Azon kevesek, akik még emlékezhetnek erre a „fel-
szabadításra”, keserves emlékeket őriznek róla. És utána 
évtizedekig, egészen 1990-ig meg is kellett ünnepelni és 
lelkesen dalolni: „Április négyről szóljon az ének…”

Mennyire más az a felszabadulás, amit a szabadító 
Jézus hozott nekünk húsvét hajnalán. A szentírás joggal 
nevezi őt „megváltónak, messiásnak, szabadítónak”, -hisz 
a megváltás a legnagyobb és legfontosabb dolog, ami tör-
ténhetett az emberrel. Ezért a legnagyobb ünnepünk a 
Húsvét. Sokan félreértik és félremagyarázzák a megváltás 
fogalmát. Úgy gondolják, hogy azzal, hogy Jézus szenve-
dett, meghalt és feltámadt a mi megváltásunkért, azt je-
lenti, hogy minden ember üdvözülni fog mert egy isteni 
személy vére folyt a lelkünkért. Nos, a megváltás nem azt 
jelenti, hogy minden ember üdvözülni fog, -hanem azt, 
hogy most már nyitott a lehetőség számunkra az üdvös-
ségre. Az ősbűn, azaz Ádám és Éva bűne miatt minden 
ember sorsa a kárhozat lett volna, ha Isten Fia nem vált 
meg bennünket szenvedésével és feltámadásával.

A Hiszekegyben erre történik utalás, amikor ezt 
imádkozzuk: „...megfeszítették, meghalt és eltemették. 
Alászállt a poklokra...” Miért szállt alá Jézus a poklokra? 
Mit keresett volna Jézus a pokolban?? Nos, Egyházunk 
úgy vallotta kezdetek óta, hogy azok az igazlelkű embe-
rek, akik Jézus előtt, -tehát a megváltás előtt éltek, -meg-
váltás híján nem üdvözülhettek, hanem lelkük a Limbus-
ban. vagyis a „pokol tornácán” várakozott a szabadulásra. 
Itt nem szenvedtek ugyan, de nem is üdvözülhettek. 
amikor pedig Jézus meghalt a kereszten, teste a sírban 
nyugodott, lelke pedig „alászállt a poklokra” hogy az ott 
várakozó igazak lelkeit az üdvösségre vigye. Az ortodox 
egyház ikonográfi ájában, amikor az ikonokon Jézus fel-
támadását ábrázolják, mindig ezt a „pokolra-szállást” 
festik meg: Jézus fehér ruhában a pokol tornácán kéz-
től fogva kivezeti onnan Ádámot, Évát és más szentírási 
igazlelkű embereket: Keresztelő Jánost, Józsefet, Dávidot, 
Salamont és más igaz lelkek seregét.

Ez hát az igazi „felszabadulás”! Az, amit a mi szaba-
dítónk, a feltámadt Jézus ajándékozott nekünk. Ezért a 
legszentebb ünnepünk a Húsvét, ezért kell ilyenkor el-
sősorban Őt, a Feltámadottat ünnepelnünk és hálatelt 
szívvel vallani az őskeresztények húsvéti köszöntésével: 
„Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!” Ezekkel az ün-
nepi gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónak 
áldott húsvéti ünnepeket és a feltámadt Jézus áldását éle-
tükre, családjukra!

Czank Gábor
plébános

FELTÁMADÁS – FELSZABADUL ÁS…
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei

Beiratkozás
2021. április 15-16. 8-17 óráig

A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal:
 - a gyermek lakcímkártyáját
 - a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 - a gyermek TAJ-kártyáját
 - az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 

igazolás eredeti példánya, mely lehet:
• iskolaérettségi szakvélemény
• sajátos nevelési igényű gyermek esetében 

szakértői bizottság szakértői véleménye
 - a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító iga-

zolványa
 - nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról 

(honlapunkról letölthető).

További információért keressék honlapunkat www.
szentgellert.hu, vagy a 66/581-170-es telefonszámon tájékozód-
hatnak.

Március 15-ei megemlékezés

„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.”
/Juhász Gyula /

A járványhelyzet miatt iskolánk 4. osztályos tanulói videó for-
májában emlékeztek meg nemzeti ünnepünkről. Gyermekeink lel-
kesen készültek a műsorra, melyet még az iskolák bezárása előtt si-
került rögzíteni. A felvétel honlapunkon, a közösségi hálón, illetve 
videómegosztó csatornán is elérhetővé vált. Bízunk benne, hogy a 
Jóisten segítségével jövőre újra együtt tudunk ünnepelni társaink-
kal, pedagógusainkkal, iskolánk közösségével!

Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi Verseny megyei forduló

Iskolánkat a nyelvész verseny megyei fordulóján Majoros Fanni 
és Papp Kincső 3. osztályos tanulók képviselték.A lányok nagy izga-
lommal készültek a második megmérettetésre.Nagyon sok felada-
tot  megoldottak, aminek meg is lett az eredménye.Fanni a megyei 
fordulóban 9. Kincső 5. helyezést ért el.Szívből gratulálunk Nekik!

Locsolkodás - Czank Gábor plébános úr rajza
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Egészségről-betegségről
Kedves Olvasók! Az újság egészséggel kapcsolatos témájú, internetes 

oldalán áprilisban kedvelt frissítő italunkról, a kávé eredetéről, feldolgo-
zási módjairól, fajtáiról, szervezetre gyakorolt hatásairól írok az érdek-
lődő látogatók részére. 

A kávé eredetéről számos történet kering. A legismertebb az Etióp 
legenda, miszerint a kávé az Etióp fennsíkon lévő kávéerdőkből szár-
mazik. Eszerint egy kecskepásztor arra lett fi gyelmes, hogy egy bizo-
nyos fa termésének evése után kecskéi energikusak lettek és éjszaka 
nem tudtak aludni. Megfi gyelését elmondta a helyi kolostor apátjának. 
Az apát a kávéfa terméséből italokat készített és megállapította, hogy 
az ital fogyasztása után szerzetestársai éberebbekké váltak az esti ima 
során. A szerzeteseknek tudomására jutott a kávébabból készült ital 
kedvező tulajdonsága és vándorútjaik során továbbadták tapasztala-
taikat. 

A 15. században az Arab-félszigeten is elkezdődött a kávé termesz-
tése, az arab kereskedelem szerves részévé vált. 1500 körül a kávét 
fűszerkereskedők vitték Itáliába. A közel-keleti utazók érdekes törté-
neteket kezdtek mesélni egy fekete italról. Kezdetben az újdonságot 
Európában gyanakvással fogadták. Egy legenda szerint VIII. Kelemen 
Pápa megkóstolta, megszerette az italt és jóváhagyásával a kávé elter-
jedt Európában. A 17. század végéig Európát Arábia látta el kávéval, 
a szállítmányok Mocha kikötőjéből indultak; innen ered a kávé egyik 
neve is. 

A kávéházak száma gyorsan növekedett, a 17. század közepére 
Londonban több mint 300 kávéház működött, melyek társadalmi in-
formációcsere központjai: kereskedők, művészek, brókerek, mecéná-
sok kedvelt találkozóhelyei voltak. A kávé iránti kereslet egyre nőtt, így 
élénk verseny alakult ki a kávé termesztése körül. Napjainkban a kávét 
több, mint 50 országban termesztik, a gazdaság fontos mozgatórugójá-
vá vált. A kávé, a tea mellett, a Világ legnépszerűbb itala. 

A kávé hosszú utat tesz meg, mire a csészébe kerül. 
A kávé magokat árnyékolt faiskolába, nagy ágyakba ültetik. A ká-

vébabok a kávécserjén teremnek. A palántákat védik a napsugárzástól 
és gyakran öntözik, megerősödésük után az esős évszakban kiültetésre 
kerülnek. 3-4 évbe telik, míg egy kávéfa gyümölcsöt terem. A kávécse-
resznye betakarítás előtt mélyvörös színű, évente egyszer szüretelik. A 
kávécseresznye feldolgozását betakarítás után, minél hamarabb meg 
kell kezdeni. 

A hagyományos száraz módszer során a termést folyamatosan na-
pon forgatják, míg a nedvesség tartalma 11%-ra csökken. A nedves 
módszer során a kávécseresznye húsát eltávolítják és vizes eljárással 
különválogatják a kávébabokat. A szétválogatott szemeket 12-48 órára 
tartályokban áztatják. Átmosás után szárításra kerülnek a kávébabok, 
míg nedvességtartalmuk 11% lesz. Ez a folyamat napon vagy gépi szá-
rítással történik. A nedves feldolgozás során következő lépés a hánto-
lás, majd az opcionális polírozás, az osztályozás és a nem megfelelő 
szemek eltávolítása. 

A nyers kávébabot – a zöld kávét – hajókon, juta vagy szizál zsák-
ban ill. műanyaggal bélelt konténerekben, ömlesztett formában szál-
lítják. 

A kávé minőségét és ízét több alkalommal tesztelik. A pörkölés 
során a zöldkávé aromás barnababbá alakul, belsejében illatos koff ein 
és olaj képződik. A pörkölés során alakul ki a kávé íze és aromája. A 
pörkölés az importáló országokban történik. A kávé íze függ a kávébab 
fajtájától, a pörkölési eljárástól, az őrléstől és a főzés mikéntjeitől. 

A kereskedelemben két fontos kávéfajta van: az Arabica és a 
Robusta. Az Arabica fajta az Etiópiában honos, eredeti kávécserjék-
ről származik. Ez fi nom, enyhe és aromás kávét ad, mely a Világ ter-
mésének 70%-hoz járul hozzá. Az Arabica bab hosszabb és laposabb, 
mint a Robusta és kevesebb koff eint tartalmaz. A Robusta kávé Kö-
zép-és Nyugat-Afrikában, Délkelet-Ázsiában és Brazíliában terem. A 
Robusta fajta a Világpiaci forgalomnak kb. 30%-át teszi ki. A kávéfo-
gyasztás előnyös szervezeti hatásai:

A kávé élvezeti cikként népszerűbb volt, mint gyógyító szerként. 
Európai herbalisták serkentő hatását régóta alkalmazták az alkohol és 
az ópium okozta kábultság enyhítésére. A 17. században a herbalisták 
javasolták asztma, székrekedés, menstruációs görcsök és egyes szívbe-
tegségek kezelésére is. 

A népi gyógyászatban a kávét asztma, láz, fejfájás, infl uenza, meg-
fázás kezelésére alkalmazták évszázadokon át. A kávé az egyik legnép-
szerűbb gyógynövény. 

A kávé segít a fáradtság elűzésében, növeli a szervezet energiaszint-
jét, a fi gyelmet és a koncentráló képességet. Időzónákon való átutazás 
során a kávé segíthet a szervezet biológiai órájának helyreállításában. 
Nyugat felé utazáskor reggeli, kelet felé utazáskor délutáni kávéfogyasz-
tás javasolt. A kávéban lévő koff ein ellensúlyozza az antihisztaminok 
altató hatását, így számos megfázás elleni gyógyszer alkotórésze. A 
koff ein növeli az adrenalin szintet és emiatt a kávéfogyasztás 11-12%-
kal javíthatja a fi zikai teljesítőképességet. A rendszeres kávéfogyasztás 
32-60%-kal csökkentheti a Parkinson kór és 65%-kal az Alzheimer kór 
kialakulásának kockázatát. Kutatások kimutatták, hogy a kávéfogyasz-
tás 40%-kal csökkentheti a májrák kialakulásának valószínűségét. A 
kávé segít az asztmás rohamok megelőzésében, elősegíti a hörgők tisz-
tulását.

Naponta 1 csésze kávé 7%-kal csökkentheti a 2-es típusú cukorbe-
tegség kockázatát. A kávé fogyasztás után 3-4 Hgmm-rel emelkedhet a 
vérnyomás, rendszeres fogyasztás esetén a kávé vérnyomást csökkentő 
hatása érvényesül. A kávé koff ein tartalma miatt 3-11%-kal javítja az 
anyagcserét és elősegíti a zsírégetést.

A kávéfogyasztás kedvezőtlen hatásai:
Terhesség alatti nagy mennyiségű kávéfogyasztás és a magzat el-

vesztése, az alacsony születési súly, a koraszülés között egyértelmű ösz-
szefüggést mutattak ki. Nagy mennyiségű kávé fogyasztása felerősíti a 
szorongásos tüneteket, mely kedvezőtlen lehet pl. pánikbetegségben. 
Serdülőkorban a nagy mennyiségű kávéfogyasztás a központi ideg-
rendszerben maradandó, kóros elváltozások kialakulásához vezet. 

Túlzott kávébevitel álmatlanságot, alvászavart okoz. A kávé emel-
heti a vérnyomást, a koleszterin szintet, gyorsíthatja a légzést, a per-
cenkénti szívverések számát és fokozhatja a gyomorsav kiválasztást. 

Naponta 5 csésze elfogyasztott kávé megkétszerezi, napi 10 csésze 
kávé majdnem háromszorosára növeli a szívinfarktus kialakulásának 
kockázatát. 

Daganatos megbetegedésben szenvedők mérsékeljék kávéfogyasz-
tásukat, mert a kávébab pörkölés során rákkeltő vegyületek keletkez-
hetnek. Fibrocisztás mellbetegség kialakulása és a koff ein fogyasztás 
között egyértelmű összefüggés áll fenn. Azok a nők, akik ebben a be-
tegségben szenvednek, teljesen hagyjanak fel a koff ein fogyasztással. 

Naponta 4-5 kávé fogyasztása felerősíti a menstruációs panaszo-
kat. A túlzott kávé bevitel csökkenti a vékonybélben a vasfelszívódást. 

Azoknak a nőknek, akik gyermeket szeretnének, javasolt a koff e-
infogyasztás mérséklése. 

A kávé fogyasztása nem javasolt gyomorsav túltermelés, gyomor-
fekély, magas vérnyomás, szívbetegség fennállása esetén. Ajánlott 
adagja: 1-3 csésze kávé naponta. 

Forrás: 
Michael Castleman: Gyógynövény enciklopédia

https://www.vitalvar.hu/miert-igyunk-kavet-13-meglepo-
jotekony-hatas-52

dr. Macsári Judit
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium hírei - gimnáziumi egység

Digitális oktatás diákszemmel
A Szent Gellért Katolikus Gimnázium diákjainak már tavaly 
tavasszal szembe kellett nézniük az online tér és az otthoni tanulás 
nehézségeivel, így egy rövid interjúban megkérdeztük néhány 
tanítványunkat a tapasztalatokról, nehézségekről. Véleményeiket 
röviden összefoglalva megosztjuk Önökkel is.

 Hogyan rendezkedtél be a digitális oktatásra? Mi jelentette 
a legnagyobb kihívást?
- Nagyon váratlanul ért. Hiányoztak a barátaim.
- Nem volt megfelelő eszközöm, de az iskola biztosította 

nekem.
- Szerencsére mindenem megvan a digitális oktatáshoz.
- Egyszerű volt berendezkedni, nem okozott 

nehézséget.
- A digitális eszközök beszerzése és platformok 

megismerése.
- Könnyen, a tanításhoz használt alkalmazások 

egyszerűen használhatóak és átláthatók.
- Az egész család itthonról tanul, dolgozik, ezért nehéz 

volt a napirendjeinket összehangolni.

 Mi az, ami érdekes és hasznos a digitális oktatásban, és mi 
az, ami nem tetszik?
- Nem tetszik, hogy itt kell görnyedni reggeltől akár 

késő délutánig, mert a beadandó feladatokat is időre 
meg kell csinálni.

- Azt tapasztaltam, hogy a normál oktatás sokkal 
többet nyújt, mint a digitális.

- Kényelmesebb így az „iskolába járás”. Nincs, ami ne 
tetszene.

- Nem mindig van első óránk, ez jó, de aztán fárasztó 
egész nap a gép előtt ülni.

- Tetszenek a digitális megoldások, de sokkal több 
feladatot kapunk, mint általában.

- Nehezebb koncentrálni, nem olyan hatékony a 
tanulás. Nincs élő kapcsolatunk a tanárainkkal. Be 
kell ismernünk, hogy a tanulás a mi érdekünk.

- Nincs meg az a hangulat az órákon és a szünetekben, 
mint egy tanteremben.

 A tanáraid mennyire segítőkészek? Mi az, amit jól 
csinálnak és mi az, amin változtatniuk kellene szerinted?
- Több tanár is próbál segíteni. Ugyanúgy tartják az 

órát, nemcsak kiadják a feladatokat, viszont elég sokat 
várnak el tőlünk.

- Szinte minden tanár segítőkész, ha bármi gondunk 
van meg tudjuk beszélni és meg is oldjuk.

- A tanárok nagyon megértők, viszont sokszor tovább 
tartanak az órák.

- A tanárok rugalmasan kezelik a feladatleadást, 
határidőket, de kevesebb feladatot kellene adniuk.

- A tanáraink előtérbe helyezik az érettségi tárgyakat.
- A tanáraim nagy része segítőkész, de gyakran kevés 

az idő a dolgozatok megírására és a házi feladat 
beküldésére.

- A tanáraink több segédanyagot is feltöltenek, hátha 
úgy könnyebben megértjük a tananyagot.

 Mennyire van lehetőséged, illetve mennyire lenne 
több igényed a csoporttársaiddal kommunikálni, 
együttműködni, egymást segíteni?
- Nagyon hiányzik a személyes beszélgetés.
- Mindig beszélgetünk az órák közti szünetben az 

osztálytársaimmal. Örülnék a csoportmunkának az 
órákon.

- Edzésen találkozom pár osztálytársammal, másokkal 
nem.

- Néhány csoporttársammal együtt tanulunk.
- Az osztálycsoportunkban rendszeresen beszélünk és 

segítünk egymásnak. Az iskolai találkozások sokkal 
többet érnek. Lelkileg is nehéz végzősként, hogy a 
nekünk szóló események elmaradtak.

- Hétvégén találkozom a barátaimmal, de gyakrabban 
szeretnék.

- Napi szinten tartom a kapcsolatot az 
osztálytársaimmal.

 Hogyan oldod meg, hogy ne ülj egész nap a számítógép 
előtt? Hogyan kapcsolódsz ki?
- Késő délután kiviszem a kutyámat sétálni, vagy futok.
- Edzésre járok és horgászok.
- A szünetekben pihenek, kicsit visszamegyek az ágyba.
- A barátaimmal találkozom.
- A lyukas órákban házi feladatot készítek, vagy 

ismétlek a fontosabb tárgyaimra, délután biciklizek 
vagy sétálok a kutyámmal.

- Edzek vagy egy-egy új étel elkészítését próbálom ki, a 
szabadban is sok időt töltök.

- Hétköznapokon sétálok, hétvégén a barátaimmal 
szervezünk programot.

- A lyukas órákban az udvaron levegőzöm, délután 
edzek, esténként olvasok.

 Mit gondolsz, mit lehetne megtartani ebből az egész 
rendszerből a járvány után a későbbiekben is?
- Az elektronikus napló sokat segítene. Az internetes 

kapcsolattartást a tanárokkal.
- Semmit.
- Kombinálni lehetne a két oktatásfajtát például 2 

hetente egyszer lenne egy digitális hét.
- A rendes tanórákon is használhassunk digitális 

eszközöket.
- A prezentációkat, videókat, bemutatókat 

megkaphatnánk hogy elmenthessük. Ha valaki beteg 
lesz, akkor otthonról online bekapcsolódhasson az 
órákba.

- Nem hiszem, hogy bármit is eff ektíven át lehetne 
vinni a tantermi oktatásba.

- Jó lenne, ha csak az érettségi tárgyak lennének az 
iskolában megtartva, a többi tantárgyból pedig otthon 
oldanánk meg a kiadott feladatokat.

- Itthon elkényelmesedünk a digitális oktatásban. 
Maradjanak meg a felületek, de csak betegség esetén, 
vagy nagyon indokolt helyzetben használjuk.
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Rovatvezető: Polányi Éva

MÁCZ ISTVÁN: 
TALÁLKOZÁS A KERESZTRE FESZÍTETTEL

„Világjárvány. Félelemben élőkkel, fertőzöttekkel, haldoklókkal 
lett népes a föld minden országa. Lehetetlen nem találkozni velük. 
Velük? Igen. És Vele, aki azt mondotta “beteg voltam és megláto-
gattatok… amit egynek tesztek az emberek közül, nekem teszitek…” 
JÉZUS KRISZTUSRÓL van szó, aki első keresztútját a halálig Je-
ruzsálemben járta. Ma azonosul a szenvedőkkel. Lehetetlen nem 
találkozni Vele. Átöleled vagy eltaszítod?! Szidod vagy véded? – Ez 
az írás segít találkozni Vele. Az evangéliumokban szereplő találko-
zásokat mutat be. Ellene vagy mellette, akik a Megfeszítettel élni 
akarnak…Örökké. Őszintén kívánom, találkozzál Vele” – így ajánl-
ja olvasói figyelmébe könyvét Mácz István 2021 tavaszán,  Nagy-
böjt idején.

*
Elég széttárni karunkat,
hogy lássuk és belássuk:

keresztre születtünk.
De hogy ez a kereszt „édes”,

arról Jézus keresztje és egyedül övé
győzheti meg szívünket.

Pilinszky János
*

A MEGFESZÍTETT JÉZUS
A keresztúton jártunk és járunk. Szemléltük és szemléljük Jézus 

Krisztust. Érezzük Aquinói Tamás igazát és őszinte szívvel mondjuk 
a Megfeszítettnek: TÉGEDET MAGADAT AKARLAK! Lel-
künk akarata kétségtelen, de vannak-e könnyek a szemünkben? A 
XII. század és minden idők csodálatos szentje, Assisi Ferenc egyik 
alkalommal az Úr Angyaláról elnevezett templom körül sétált és 
sírt. Barátja jött vele szembe. Kérdezte tőle: „Miért sírsz, Ferenc test-
vér?” A válasz: „Siratom a mi Urunk szenvedését s nem szégyell-
ném az egész világot bejárni, hogy velem sírjanak sebein…”

Mi tudunk sírni? Ha szemünkből nem is, de szívünkből erednek 
könnyek? Középkori himnusz szavaival kérjük a Fájdalmas Anyát: 

„Jámborul hadd sírjak véled
és szenvedjek mígcsak élek
Avval, ki keresztre szállt!
Álljak a kereszt tövében!
Szívem szíved keservében
társad lenni úgy sóvárg!”

Lelkünk könnye minden érzés, gondolat, amellyel együtt sírunk 
mindazokkal, akik sírnak Jézus sebei láttán…

MEGFESZÍTETT URAM, JÉZUS!

Emberek körülötted, szenvedésed résztvevői vagy okozói. Em-
berek, arcok. Látjuk őket. Látjuk Júdás áruló, Péter tagadó, Pilátus 
kétkedő, Heródes gúnyolódó, Barabás gyilkos arcát. Látjuk Péter sí-
rásban tisztuló, Claudia rejtőzködő, Jeruzsálem leányainak könnyes, 

Dismas bűnbánóan reménykedő, a Százados csodálkozó, József s 
Nikodémus bátor, a Fájdalmas Anya fájdalomba mélyült arcát…

Arcok kavargó áradata körülötted és Te középen, keresztmagas-
ságban fölöttük, a TE MEGÜTÖTT VÉRES ARCOD. Véren és 
szennyen átsejlik azonban igazi Arcod: AZ IRGALOM, A MEG-
BOCSÁTÁS, A MÉRHETETLEN SZERETET ATYÁD IRÁNT 
ÉS MINDEN EMBER IRÁNT – imádom Arcodat, Jézusom!

Kavargó áradata az arcoknak azóta is kereszted körül. Most is, itt 
is… Keresztedről rám tekintve milyennek látod az arcom?

MEGFESZÍTETT JÉZUS, hogyan tudtál és tudsz mentségére 
sietni, bocsánatot kérni a gúnyolódóknak, gyilkosaidnak, a hitetle-
neknek? Hogyan is nem hasonlasz meg „ember-voltoddal”, Te ma-
gad is egy az emberek közül megtestesülésed által? Ilyen lenne az 
ember? Gonosz?

Te tudod, mi van az Emberben.
Látod azokat az arcokat is, akik sajnálnak, csodálnak, könnyek-

ben mosták tisztára szívüket és miattuk sem rendül meg hited az 
emberben. Te azt is tudod és látod, hogy a gonosz szívek salakja al-
ján még izzik vagy izzhat egy parányi parázs, csupán kegyelem egy 
fuvallata kell és tűz lobban fel, fénye a hitnek, melege a szeretetnek.

A kereszten – mint mindenhol s szüntelen – szemtől szembe 
látod Atyád arcát, bár a kínok mélységébe hull szíved, mintha elha-
gyott volna, de a fájdalmak legmélyebb bugyrából is kiáltod feléje: 
kezedbe ajánlom lelkem!

Érte, érte elszenvedsz halált, hiszen Ő maga a SZERETET, és 
azokért szenveded el a halált, akiket Ő szeretetből teremtett meg 
és most Te szeretetből megváltod őket, Minket. Engem! Megváltó 
halálod által majd eljő az ország, ahol Ő lesz minden mindenben…



VÁROSUNK2021. április 13

Bevezető imádság
Jézus, isteni Üdvözítőm és Megváltóm, 

én bűnös, vétkeztem, s te, az igaz, vérző se-
bekkel függsz értem a kereszten! A bűnös 
szabad, s az ártatlant megkötözik. Jézu-
som, ide juttattak vétkeim. Én követtem el 
a gonoszságot, s rajtad bosszulják meg. Jé-
zusom, ne engedd, hogy szenvedésed szá-
momra kárba vesszen! Bocsáss meg nekem, 
szegény bűnösnek! Szívből bánom minden 
bűnömet, mert velük téged, a legfőbb és 
legszeretetreméltóbb jót, oly súlyosan 
megbántottalak! Ígérem, hogy malasztod 
segítségével megjavítom életemet. Uram, 
kegyelmezz és engedd Magdolnával halla-
nom ama vigasztaló szavakat: „Megbocsát-
tatnak sok bűneid, mert igen szerettél.”

1. állomás
Jézust halálra ítélik
„Akkor kezükbe adá őt, hogy megfeszíttessék.” (Jn 19,16) – El-

ítélik őt, az ártatlanságot. – Én érdemeltem ezt az ítéletet. – Pilátus 
kijelenti, hogy nem talál benne bűnt, mégis halálra adja.

– Mily fi gyelmeztetés számomra, hogy vigyázzak szavaimra: meg 
ne bántsak, gyanúsítsak, rágalmazzak mást ártatlanul.

2. állomás
Jézus vállára veszi a keresztet
„A keresztet hordozván, kiméne azon helyre, mely agykoponya 

helyének mondatik.” (Jn 19,17) – Jézus magára veszi a súlyos keresz-
tet, – a mi terhünket, – türelemmel, megadással. – Aki követni akarja, 
az tagadja meg magát és vegye fel keresztjét. – Türelemmel, meg-
adással akarom viselni keresztemet, vagyis minden szenvedést, kel-
lemetlenséget, ami ér.

3. állomás
Jézus először roskad le a kereszt alatt
„Bizonyára a mi betegségünket ő viselte és fájdalmainkat ő 

hordozta.” (Iz 53,4) – A kimerült, agyongyötört Jézus nem bírja el a 
szörnyű terhet: bűneink súlya alatt a földre roskad. – Az ő szemléle-
téből kell mélységes bánatot meríteni, hogy megsirassam a magam 
elestét: bűneimet.

4. állomás
Jézus édesanyjával találkozik
„Ó mi nagy volt ama drága – Szűzanya szomorúsága – Egyszü-

lött szent magzatán.” (Stabat Máter) – Minő szívszaggató fájdalom 
az anyának így látni szeretett gyermekét! – Minő keserű fájdalom a 
fi únak édesanyja szenvedése! Ez a látvány tegye szívünket fogékony-
nyá a mások szenvedése iránt. Keltsen bennünk résztvevő szeretetet 
és a másokon való segítés eleven vágyát.

5. állomás
Cyrenei Simon átveszi a keresztet
„Megfogának bizonyos cyrenei Simont, és rátevék a keresztet, 

hogy Jézus után vigye.” (Lk 23,26) – Simont úgy kényszerítették, 
hogy vigye a keresztet, de amint meglátja az Úr Jézus elgyötört ar-
cát, elfogja a részvét és szíves akarattal, önként vállalja terhét. – Rám 
is százféle szenvedést, kellemetlenséget kényszerít az élet. Az Úr jézus 
iránti szeretetből, szabad akarattal, önként akarok vállalni mindent, 
és az ő nyomán akarok járni keresztemmel.

6. állomás
Veronika letörli kendőjével Jézus verítékét
„Követé pedig őt nagy népsereg sok asszonnyal.” (Lk 23,27) – 

A csőcselék dühével bátran dacolva lép Veronika édes Mestere elé, 
hogy enyhítse gyötrelmeit. – Ezt kívánja tőlem is az igaz szeretet. 
Nem akarok törődni másik hitetlenségével, gúnyolódásával, még fe-
nyegetésével sem: én hű maradok Jézusomhoz, és az ő szent jegye-
séhez, az Egyházhoz; imádsággal, szentséglátogatással, bízó hittel 
és szíve szerinti élettel fogom vigasztalni a másoktól elszenvedett 
fájdalmakért.

7. állomás
Jézus másodszor roskad le a kereszt 

alatt
„Megsebesíttetett a mi gonoszsága-

inkért, megroncsoltatott bűneinkért.” (Iz 
53,5) Másodszor is leroskad bűneim terhe 
alatt. – Az én gyengeségem, az én gyáva-
ságom okozta ezt: aki újra meg újra vissza-
esem egyszer meggyónt bűneimbe. – Áll-
hatatos és erős leszek az én Jézusom iránti 
szeretetből!

8. állomás
Jézus szól a síró asszonyokhoz
„Jézus pedig hozzájuk fordulván, 

mondá: Jeruzsálem leányai! ne sírjatok én-
rajtam, hanem sírjatok magatokon és fi aito-
kon.” (Lk 23,28) – Mily nagy okom van ne-
kem is, hogy magamon, lelkem elhanyagolt 
állapotán sírjak! Mily könnyen elaltatom 

lelkiismeretem szavát, mily könnyen feledem lelkem koldus voltát. 
– Az Úr Jézus komoly szava indítson alapos lelkiismeretvizsgálatra!

9. állomás
Jézus harmadszor roskad le a kereszt alatt
„Erőm elszáradt, mint a cserépdarab. – És nyelvem ínyemhez ta-

padt. – Halálos porba vertél engemet.” (Zsolt 21,16) – Újra és újra 
leroskad az Úr: mivel én olyan szánalmasan, bukdácsolva járok a 
megismert igazság útján. Olyan szégyenletesen ragaszkodom bűnös 
szokásaimhoz! A véres kereszt legyen intőjelem: Inkább meghalni, 
de bűnt soha többé!

10. állomás
Jézust megfosztják ruháitól és epével itatják
„Elosztották ruhám maguk között. Sorsot vetettek köntösöm fö-

lött.” (Zsolt 21,19) –
„Eledelül epét adtak. – Szomjúságomban ecettel itattak.” (Zsolt 

68,22) – Ruházkodásban való hiúságom és könnyelműségem, evés-
ivásban való kényességem: az vitte ennyire az Urat. – A kereszt alatt 
komolyságot és fegyelmet tanulok.

11. állomás
Jézust keresztre szegezik
„Fennen ragyog király jel, – Keresztnek titka ünnepel. – Melyen 

az Élet halni szállt, – S megtörte holta a halált.” (Vexilla regis) Énér-
tem halt meg az Úr, a végtelen Isten, énérettem, semmiért. Feledhet-
ném ezt valaha?! Homlokomon és szívemben a kereszt! „Ki szakaszt el 
tehát minket Krisztus szeretetétől?” (Róm 8,35)

12. állomás
Jézus meghal a kereszten
„Mondá: Beteljesedett! És lehajtván fejét, kiadá lelkét.” (Jn 19,30) 

– Beteljesedett a nagy áldozat! Meg vagyok váltva, Isten fi a vagyok 
és az örök boldogság várományosa. Imádunk téged Jézus, és áldunk, 
mert szent kereszteddel megváltottad a világot.

13. állomás
Jézus testét leveszik a keresztről
„Esdek, hogy szívembe véssed – Szűzanyám, nagy szenvedésed, 

– S az Átvertnek sebeit.” (Stabat Mater) – A szent testet leveszik a ke-
resztről és a fájdalmas Istenanya fogadja karjaiba. Ott találom meg 
az Urat őnála! Sohasem fogok elfeledkezni az Úr Jézus édesanyjáról, 
az én édes anyámról: a Boldogságos Szűzről.

14. állomás
Jézust sírba teszik
„Vala pedig azon helyen, hol őt megfeszíttetett, egy kert és a kert-

ben egy új sírbolt, melybe még senki sem tétetett vala. Oda tevék Jé-
zust.” (Jn 19,41-42) – Mint az új, tiszta sír az Úr testét, úgy kell tiszta 
szívembe fogadnom nekem is az Urat. Hozzám jön a szentáldozás-
ban, az én szívemben akar lakást. Úgy akarok élni, hogy tetteimben 
meglássék mindig: Jézus lakik szívemben.

A keresztút (írta Sík Sándor)
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Fényképalbum  Kedves Olvasók! Szerkesztőségünk kapott egy csomó régi endrődi, gyomai fotó-
kat! Köszönet érte Giricz Lászlónak, Dávid Istvánnak, ifj . Borbély Sándornak. Nem 
törekszünk arra, hogy megfejtsük, hogy hol, mikor készültek a képek, kik vannak rajta. 
Úgy gondoljuk, ha felismerünk valakit, valakiket, netalán saját magunkat, akkor már 
örömet okoztunk és célt értünk. Fogadják szeretettel Olvasóink!
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Tourinform Gyomaendrőd 
szolgáltatásai

„Gyomaendrőd Szeretlek - 
Gyere Te is, amint teheted” 

jeligével hirdetünk 
fotópályázatot, a részletes 

felhívás itt olvasható!
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

nyelvÉSZ Országos Anyanyelvi Tanul-
mányi Verseny

Ebben a tanévben 22. alkalommal ren-
dezték meg a nyelvÉSZ Országos Anyanyelvi 
Tanulmányi Versenyt. A verseny rendhagyó 
módon nem megyei bázisiskolákban, ha-
nem saját intézményünkben került lebo-
nyolításra 2021. február 26-án. Iskolánkat a 
megyei döntőben két tanuló képviselte, Velő 
Boglárka 6.a és Molnár Luca 8.c osztályos ta-
nuló. Felkészítő tanáraik: Domokos Anikó és 
Tóthné Kele Ágnes.

Újraélesztési tréning

Az Országos Mentőszolgálat egy országos 
közösségi újraélesztési tréning sorozatot va-
lósított meg, melyen intézményünkből Ilyés 
Zoltán pedagógus vett részt. Március 2-án a 
7. évfolyamos tanulóinknak a képzésen szer-

Nyelvészek

Újraélesztés
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Marci

zett ismereteit adta át, ahol a gyerekek is tevékenyen be-
kapcsolódtak.

Megyei történelem verseny

Iskolánk két végzős tanulója, Bartik Marcell (8. b) és 
Vinkovics Barnabás (8.c) az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és 
Kutató Központ megyei történelem versenyén vett részt. 
A versenyt a járványhelyzet miatt online tartották meg. A 
diákjaink a nehéz versenyben szép eredményeket értek 
el: Barnabás 4. helyezett lett, Marcell a középmezőnyben 
végzett. Felkészítő tanárok: Simonné Szrnka Zsuzsanna és 
Dinya Lívia. Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítők-
nek!

Barna

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok 
minden kedves olvasónknak!

Lehóczkiné Timár Irén
Alpolgármester

Február utolsó hétvégéjén kezdetét vette a Megyei II. osztály „A” 
csoportjának a küzdelmei. A kvalifi kációs bajnoki rendszerben kialakult 
erősorrend alapján a csapatok három csoportból kerültek ebbe az osz-
tályba. A saját csoportjukban lejátszott mérkőzések eredményeit hozták 
magukkal a csapatok, míg a másik két csoportból ide került csapatokkal 
oda-vissza alapon mérkőznek meg egymással. Így alakul ki az osztály 
végeredménye, amely dönt a feljutásról és a kiesésről. A kvalifi kációs „C” 
csoportból csak három csapat került ebbe a csoportba, a Vésztő vissza-
lépése miatt, ezért lesznek csapatok, akik kétszer is szabadnaposak lesz-
nek a bajnoki pontvadászat során.

A lejátszott mérkőzések eredményei:     

2021. 02. 27.     Gyomaendrődi FC – Szabadkígyósi SZSC     0 : 2
                            G.: -----
Rangadóval indult a szezon, a listavezető Gyomaendrődi FC a hozzá 

hasonló, stabil őszi teljesítményt nyújtó Szabadkígyóst fogadta. A ha-
zaiak, mivel az Erzsébet ligeti sportpálya víz alatt állt, ezért az endrődi 
városrészben fekvő Népliget úti pályán rendezték meg a találkozót. A 
hazai együttes az első félidőben enyhe mezőnyfölényben játszott, a szé-
leken többször is az ellenfél védelme mögé került, de ebből nem sikerült 
veszélyt teremteni a vendégek kapuja előtt. Mivel gól egyik oldalon sem 
született, a félidőben egyenlő állás mellett mentek pihenőre a csapatok. 
A második félidőben a kígyósiak ragadták magukhoz a kezdeményezést, 
átvették a játék irányítását. A félidő közepén egy megítélt büntetőt, gól-
ra is váltottak. A hazaiak ezt követően próbálkoztak az egyenlítéssel, de 
nem volt igazi átütő erő a támadásokban. A vendégek pedig a hosszab-
bítás perceiben újabb gólt szereztek, amivel bebiztosították a győzelmü-
ket. A vendégek a második félidei eredményesebb játékukkal megnyer-
ték a rangadót, ezzel helyet is cserélt a két csapat a tabellán.

2021. 03. 06.     Kunágota TE - Gyomaendrődi FC     3 : 5
                             G.: Hunya K., Hanea M., Miklavicz Á.(2), Egri K.
Az elmúlt héten mindkét csapat elbukta a rangadót, míg a hazaiak 

idegenben az alsóházi derbin maradtak alul, addig a vendégek ottho-
nukban veszítettek a dobogóra kerülés érdekében lejátszott mérkőzé-
sen. Mindkét csapat számára fontos volt a pontszerzés az előre lépés 
érdekében. Úgy indult a mérkőzés, hogy érvényesül a papírforma, mivel 
a vendégek már a tízedik percben vezetést szereztek egy büntetőből. 
A hazaiak azonban nem hagyták magukat és az utolsó negyedóra kez-
detén három perc alatt két gólt szerezve megfordították az eredményt. 
Erre a vendégeknek is volt még válasza a félidő utolsó perceiben, így 
egállal végződött a mozgalmas első félidő. A második félidő elején ismét 
a hazaiak voltak kezdeményezőbbek, és újra megszerezték a vezetést. A 
mérkőzés hajrájához érve azonban mintha a hazaiak belefáradtak volna 
az általuk diktált tempóba, erre jól ráérzett a gyomaendrődi csapat és az 
utolsó tíz percben három gólt szerezve megfordították a mérkőzés ered-
ményét. Gól gazdag mérkőzésen a hazaiak, ha nem is szépen, de nagy 
akarattal játszottak, már a kezükben érezték a három pontot, azonban a 
végére elfáradtak és a vendégek nagyot hajrázva meg tudták fordítani a 
mérkőzés állását, ezzel értékes három pontot gyűjtöttek be idegenben.

2021. 03. 13.     Gyomaendrődi FC – Mezőberényi LE     1 : 1
                               G.: Barna V.
Szomszédvárak találkozóján két örök rivális mérkőzésére került sor. 

Sem a házigazdák sem a vendégek számára nem indult jól a bajnokság 
nyitánya, de ezt követően mindkét csapat javítani tudott. Az első félidő-
ben korán vezetéshez jutottak a hazaiak és ezt követően is uralták a já-
tékot, a berényiek ebben az időszakban csak keresték önmagukat. Ezt az 
előnyt azonban sajnos nem tudták a hazaiak újabb gólokban kifejezni, 
így szerény előnnyel zárult a félidő. A szünetet követően a vendég cse-
rék jól szálltak be a mérkőzésbe, ennek köszönhetően kiegyenlített lett a 
játék. A félidő közepére az eredményt is egalizálni tudták. A hazaiak ön-
maguk dolgát nehezítették meg egy elkerülhető kiállítással. Az ember-
előnybe kerülő vendégek ekkor már többet kezdeményeztek, de a győz-
tes gólt nekik sem sikerült megszerezniük. A hazaiak az első félidőben 
döntésre vihették volna a mérkőzést, ha a lehetőségeiket kihasználják, 
szünet után viszont változott a szereposztás, végül igazságos döntetlen 
született. 

A negyedik fordulóban, 2021.03.20. játéknapon a Gyomaendrődi FC 
csapata szabadnapját töltötte. 

Fülöp Zoltán

A feljutásért küzdenek a csapatok
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A Rózsahegyi Iskola hírei

Tanuljuk az angolt
Iskolánk tanulói eredményesen szerepeltek a HEBE 

kft. által meghirdetett Play and Win ’The Royal family’és 
‘A Christmas is all around’ elnevezésű országos, egyfor-

dulós angol nyelvű projektversenye-
ken. A versenyek során a gyerekek 
kreatív országismereti feladatokon 
keresztül bővíthették angol nyelvtu-
dásukat és ismereteiket a híres törté-
nelmi brit királyi családról, valamint 
az angolul beszélő országok (Egyesült 
Királyság, Amerikai Egyesült Államok, 
Ausztrália és Kanada) karácsonyi szo-
kásaival, ételeivel, téli időjárásával. A 
feladatok között szerepeltek rejtvé-
nyes, fejtörős feladatok, projekt fel-
adatok, valamint az egyéni és csopor-
tos versenyzőknek is készíteni kellett 
egy- egy egyéni munkát. 

Észkaszinóban játszottunk
A Diákönkormányzat március 

2-ára szervezte a nagy népszerű-
ségnek örvendő Észkaszinót. A felső 
évfolyamos diákok 4 fős csapatokkal 
képviselték saját osztályaikat. A gyere-
keket 8 állomáson, különböző logikai 
feladatokkal, memória, puzzle és kvíz 
játékokkal várták az állomásvezetők. 
Minden csapat az általa kidolgozott, 
csapatnévvel ellátott menetlevelébe 
gyűjtötte a pontjait. A buzdító csa-
takiáltásokkal és a szépen elkészített 
menetlevelekkel plusz pontokat is 
szerezhettek maguknak a versenyzők. 
Az idén is nagyon jó hangulatban telt 
el az Észkaszinó délutánja. Köszönjük 
a szervezőknek.

További információk, fotók: www.
rozsahegyiiskola.hu
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A S Z T A G
- szabadban tárolt, tartósan összerakott, csép-

lésre vagy nyomtatásra váró gabona 
(elsősorban búza) -

A facebook-ot sokan csak a gyűlölet 
szigetének látják, holott sok ismeretre és 
szeretetre is rálelhetünk itt. Nem kell min-
dig háborúzni, lehet csak végig kellene 
olvasni egy-egy írást. Hála a Mindenható-
nak sok rajongója van Fekete Istvánnak, 
és általa vagy más ismeretek birtokában 
a körülöttünk élő állat- és növényvilágot 

is szeretettel szemlélik sokan. Még nem 
érkeztek meg a fecskék, de várjuk őket. 
Én a jövő számban sok, minket körülvevő 
élőlényről szeretnék írni, addig is váro-
sunk egyik jeles fotósától néhány képet!

Gyomaendrőd, 2021. 03. 28.
Várfi  András agrármérnök

Fotók: Balog Lajos

Madarak, emlősök és egyebek 
a ház körül

Korábban már írtam e lapban a lovakról, 
de ezt a történetet, igaz többször már csak 
szóban elmondtam, de itt írásban másokkal 
is megoszthatok. A mi korosztályunk sokszor 
hallott katonatörténeteket rokonsága tagjai-
tól. Sokan végig szenvedték Galíciát vagy a Pi-
avénél harcoltak. Kinek mit rendelt az Isten, és 
nem a szerencse. Az én rokonom Hornok Máté 
mindig így kezdte a katonatörténeteit, 1911-
ben rukkoltam be. Azután a folytatásból kide-
rült, hogy a Verseci Méntelepre került csődörös 
huszárnak. Hamar érezte, hogy Kokovai főhad-
nagy szeme megakadt a jó kiállású   paraszt-
legényen, de a korábban leszerelt hunyaiaktól 
azt hallotta, hogy a legjobb tisztség a tiszti pu-
ceré. „Tudott Öcsém arra törekedj, hogy ebbe 
a beosztásba kerülj! Tisztán tartod a körletet, 
a hadnagy úr ruháit és sétáltatod a kutyáját 
és úri dolgod lesz.” Máté bátyám így az első 
hadnagyi parancsnak eleget tett és másnap 
már sétáltatta a tiszt pincsijét. Az úton azon-
ban váratlan fordulatot vett a sorsa. Szembe 
jött Kokovai főhadnagy, aki elordította magát: 
„Mit csinál itt Maga, Hornok! Jelentem alássan 
X hadnagy úr kutyáját sétáltatom. Azonnal vi-
gye vissza azt a kutyát és jelentse a hadnagy 
úrnak, hogy parancsomra a laktanyába kell 
vonulnia.” Megtörtént az eset és Máté bátyám 
várta a retorziót, de a néhány nap utáni pancs-
kihirdetésben a tisztesiskolába vezényeltek 
között szerepelt a neve. A tisztesiskolát kiváló 

eredménnyel végezte így rögtön tizedes, azaz 
Korporal Hornok lett a megszólítása. A tisztes-
nek nem kellett almozni, takarmányozni a ru-
háját is a közhuszár takarította. A laktanyában 
feladata volt a rend fenntartása és a tisztekkel, 
tiszthelyettesekkel a mének napi lelovaglása. 
Fedeztetési idényben 2-3 ménnel elfoglalta a 
helyi fedeztető állomást, ahol szintén fenntar-
totta a rendet és vezette az adminisztrációt.

Dehogy a címszereplőhöz térjek visz-
sza. Máté bátyám sokszor mesélt Garazskó 
Gidránról, ezt mindig így monda nagy tiszte-
lettel és szeretettel. Kisgyermekként ezt úgy 
fogtam fel, mint a mi nevünket, vezetéknév, 
keresztnév. Most már tudom, hogy a Garazskó 
a hívónév és a Gidrán a fajtát jelzi. Nagyon 
szép ló volt, mert hiszen a gidránok többnyire 
sárgák. Kimagaslott a többi ló közül és sárga 
szerszám tartozott hozzá, külön kitüntetést je-
lentett annak, aki lovagolhatta. Máté bátyám 
örült, hogyha neki jutott Garazskó Gidrán. A 
szépsége mellett a huncutsága volt még is-
mert a ménnek, ha úgy gondolta könnyen 
megvált lovasától. A lovardában Kokovai fő-
hadnagy parancsainak megfelelően történt a 
lépésváltás. Lépés, ügetés és vágta. Az egyik 
alkalommal Korporál Hornok fi gyelmetlen volt 
és a huncut sárga lebillentette. Jó lovasként a 
szárat kézben tudta tartani, mikor a főhad-
nagy Állj-t vezényelt.  Ekkor egy őrmester elrö-
högte magát, mert legszebb öröm a káröröm. 
Erre a főhadnagy azt a parancsot adta, hogy 
őrmester és tizedes lovat cserél. Folytatódott 
a lovaglás a szokásos lépésváltásokkal, mikor 
Garazskó olyat dobott, hogy az őrmester fejjel 
ütközött a korlátba. a szanitécek elvitték és a 
lovaglás folytatása előtt Kokovai főhadnagy 
megjegyezte: „Így jár, aki kineveti a Bajtársát.”

Gyomaendrőd, 2021. 03. 28.
Várfi  András agrármérnök

GARAZSKÓ GIDRÁN
EgerészölyvKavalyGólya

Cigánycsuk
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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!

Tavaszi ajánlataim: 

• vetőmagok, virághagymák, vegysze-
rek, gyomirtók, fűmagok, műtrágyák, 
virágtápok

• drótkerítés, konyhafelszerelések
• festékáruk, hígyítók, glettanyag, 

csemperagasztók
• virágcserepek, virágföldek
•  üstházak, zománcozott üstök, gázégők
• üvegdemizsonok, borosüvegek
• bor- és cefreélesztők, pektinbontók
• műanyaghordók, műanyagkannák
• fejszék, balták, kéziszerszámok
• 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.

PECSENYE KACSA 6 hetes fehér kb 3 kg -2000 ft/db.
3 hetes fehér- 1300 ft/db.
MULARD 9 hetes kb 4,3 kg -3800 ft/db.
10 db -tól ingyen szállítással megrendelhető.
Tel.: 30/860 2627
-----------------------------------------------------------------
PULYKA 6 hetes fehér 2800 ft/db , 5 db tól ingye-
nes  szállítással megrendelhető.
Tel.: 30/835 1121

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

HANYECZ LIBÓRNÉ HANYECZ 
ILONA volt gyomaendrődi lakos már-
cius 4-én, Egyházunk szentségeivel 
megerősítve, életének 83. esztendejé-
ben megtért Teremtőjéhez. Temetése 
az endrődi köztemetőben volt, március 
10-én.

HANYECZ MARGIT volt 
gyomaendrődi lakos 90 éves korában, 
Egyházunk szentségeivel megerősítve, 
március 20-án a Mennyei hazába köl-
tözött. Temetése az endrődi közteme-
tőben április 1-jén volt. 

Lelki üdvéért engesztelő szentmise 

április 11-én, Fehérvasárnap 10 órakor 
lesz.

„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.


