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CIVIL SAROK:  Vaszkó Zsolt, 
a természetfotós4.

A tartalomból:

Az emberek fi gyelmét mostanában 
a világjárvány köti le. Vannak történel-
münknek olyan eseményei, melyekről 
most sem feledkezhetünk.

Ilyen a Magyarországról kitelepített, 
kitoloncolt németek tragédiája, melynek 
emléknapja január 19-én volt.

A németek kitelepítése a németség 
lakóhelyéről való tömeges kitelepítése, 
tervszerű etnikai tisztogatás volt a má-
sodik világháború után 1946-48 között, 
amit a legtöbb helyen sok halálos áldo-
zattal járó, brutális kegyetlenséggel haj-
tottak végre.

A Nemzetiszocialista Német Mun-
káspárt és a német hadsereg által elkö-
vetett emberiség elleni és háborús bűn-
tettekért a háború után a Szovjetunióban 
és néhány más országban az egész né-
met népet felelőssé tették és a kollektív 
megtorlást alkalmaztak velük szemben. 
Ezekben az országokban a németeket 
látványosan megbélyegezték, majd Né-
metországba szállították vagy menetel-
tették őket, a kitelepítés során olyan kö-

rülményeket teremtve, amelyek között a 
jelentős részük (gyerekek, öregeket, nők 
is) életét vesztette. Gyakori volt a fi zikai 
erőszak és kivégzés, a kitelepítésre ítéltek 
nagy tömegei pedig a szibériai kény-
szermunkatáborokban tűntek el (lásd: 
Gulag). A kitelepítést kísérő tömeggyil-
kosságok miatt egyesek az eseményeket 
népirtásnak nevezik.

Magyarország
A Szovjetunió, Lengyelország, Cseh-

szlovákia és Jugoszlávia, a négy legfon-
tosabb kitelepítő ország a második világ-
háború győztesei közé tartozott. Velük 
ellentétben Magyarország egyike volt a 
veszteseknek. A Szovjetunió vezette Szö-
vetséges Ellenőrző Bizottság felügyelete 
alá tartozott, s területén a Vörös Hadse-
reg csapatai állomásoztak. Ezért Magyar-
országnak meg kellett várnia a potsdami 
egyezmény XIII. cikkelye nyújtotta fel-
hatalmazást, hogy elrendelhesse, s nem-
zetközi ellenőrzés mellett végrehajthassa 
a német lakosság kitelepítését.

A narancs jótékony hatása15.

Kis Bálint Iskola - szánkóra fel!17.

(folytatás a 2. oldalon)

Isten veled, hazánk!
Önkormányzati hírek3.

Szívszorító látvány - a kitoloncolt németek a tehervgagonokban, a vagonokon a felirat: 
„Isten veled, hazánk!”
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium hírei

A magyar kultúra napja

2021. január 22-én (pénteken) mi is megemlékeztünk a 
magyar kultúráról. Kölcsey Ferenc ezen a napon véglege-
sítette a Himnusz szövegét, amelyet 1989 óta ünneplünk. 
Nyolcadikosaink szavalták el nemzeti imádságunkat, majd 
műsorukban a hazáról, a hazaszeretetről szóltak. Rendha-
gyó módon tartottuk kis ünnepségünket, hiszen társaink az 
iskolarádión keresztül hallgathattak bennünket. 

kép: Kónya Péter, Vári Fruzsina, Látkóczki Gergő, Kiss 
Gergely  

Anyanyelvi verseny

H a g y o m á n y a i n k h o z 
híven ebben az évben is 
megrendezésre került a 
Bendegúz Nyelvész Anya-
nyelvi Verseny iskolai 
fordulója. Intézményün-
ket 3 tanuló képviselte a 
megmérettetésben.A gye-
rekek lelkiismeretesen fel-
készültek a próbatételre.
Nagy izgalommal várjuk az 
eredményeket.

Isten veled, hazánk!
(folytatás a címlapról)

A hazai németek kollektív bűnösségen alapuló kitelepítése tö-
meges, de nem teljeskörű volt. Fehér István történész becslésen 
alapuló adata szerint Magyarországon 1945-ben mintegy 380 ezer 
német nemzetiségi élhetett. A kitelepítés lebonyolítására felállí-
tott Népgondozó Hivatal adatai szerint a magyar kormány 1946 
és 1948 között legalább 185 ezer német nemzetiségit fosztott meg 
állampolgárságától, valamint teljes ingó és ingatlan vagyonától, s 
telepített ki az éhező és romokban heverő Németországba: 1946 és 
1947 közt kb. 135 ezer főt az USA által megszállt övezetbe, majd 
1948 végéig még kb. 50 ezer főt a Szovjetunió által megszállt övezet-
be. Tóth Ágnes történész adatai szerint összesen mintegy 248.600 
kataszter hold föld került a magyarországi németektől a magyar 
állam tulajdonába. Ugyanő azt írja, 1941-ben a magyarországi né-
meteknek összesen kb. 60.400 háza volt. Ebből 1945 és 1948 közt 
44.750 ingatlant (azaz 74,1%-ot) vett el tőlük a magyar állam.

A másik ilyen tragikus emléknap január 27-e, a holokauszt 
nemzetközi emléknapja.

76 évvel ezelőtt ezen a napon szabadították fel az Auschwitz-
Birkenau néven ismert koncentrációs és megsemmisítő táborlán-
cot, amely három fő táborból és közel 50 kisebb altáborból állt. 

Az első auschwitzi tábort a németek 1940 júniusában, lengyel 
politikai foglyok számára hozták létre, aztán folyamatosan bővítet-
ték a „halálgyárat”, ahol a sok százezer zsidó és lengyel mellett több 
nemzetiségű ember halt meg kivégzések, orvosi kísérletek, kény-
szermunka, éhínség vagy betegségek során. A meggyilkolt áldo-
zatok pontos száma nem ismert. Az Auschwitzhoz tartozó kisebb 
táborokkal együtt a legújabb becslések 1,1–1,6 millióra teszik. 

1945-ben a németek az auschwitzi foglyok nagy részét menete-
lésre kényszerítették nyugat felé (úgynevezett „halálmenetekben”), 
így a szovjet katonák a táborba belépve mindössze néhány ezer 
éhező rabot találtak életben.

Az auschwitzi koncentrációs tábor legismertebb lengyel foglyai 
közé tartozik: Szent Maximilian Kolbe, vértanú, aki rabtársáért 
életét áldozta; Witold Pilecki lovassági kapitány, aki saját elhatá-
rozásából került a koncentrációs táborba, hogy ott információkat 
gyűjtsön a külvilág számára és jelentést írjon a németek által el-
követett bűntettekről; Stanisława Leszczyńska, szülésznő, aki életét 
kockáztatta a táborban született gyermekek megmentéséért.

Emlékezzünk ma az Áldozatokra, és tisztelegjünk emlékük 
előtt! 

Az ENSZ közgyűlése 2005. november 1-jei határozatával janu-
ár 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította.

Lengyel Intézet Budapest

A holokauszt magyarországi áldozatainak is van külön emlék-
napja, április 16-án.

Összeállította: Iványi László
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Önkormányzati h í r e k

2021. január 19–én került bejelentésre egy online sajtótájékoz-
tató keretei között, hogy az országszerte számos helyen megkezdett 
fürdőfejlesztések közé bekerült a gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő 
és Kemping is. A sajtótájékoztatón részt vett Dankó Béla Ország-
gyűlési Képviselő, Toldi Balázs polgármester, valamint a Magyar 
Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese Könnyid László is. 

A fürdő fejlesztése állami forrásból fog megvalósulni. Ennek ré-
sze az az összeg, amely már rendelkezésre is lett bocsátva a tervek 
és előkészületek megvalósításához 125 millió Ft összegben. Maga a 
fürdő fejlesztése 2022-ben veszi kezdetét. 

Mintegy 1,2 milliárd Ft-os beruházás keretében épül csúszda-
park, bővül a wellness részleg, épülnek parkolók, megújul a fürdő-
höz vezető út, valamint megvalósul az energiatudatos fűtéskorsze-
rűsítés is. 

Dankó Béla Országgyűlési képviselő véleménye szerint, nagyon 
fontos lépés ez, nem csak a fürdő, - és nem csak a település, hanem 
a Körösök Völgye turisztikai látnivaló szempontjából is. A turisták 
szívesen látogatják és veszik igénybe a szolgáltatásokat, ezzel is nö-
velve a térség vonzerejét. Képviselő úr elmondta, hogy a fürdő éves 
szinten 110 ezer látogatót számlál, amely alól a pandémiás időszak 
ugyan kivétel, de reményei szerint a fejlesztések hatására ez a szám 
még növekedni fog. 

Toldi Balázs polgármester szerint a Liget Fürdő fejlesztése a vá-
ros legnagyobb beruházása lesz, amely a helyi turisztikai látványos-
ság és szolgáltatás egyetlen szelete csak. A csúszdaparkon kívül új 
medence is épülni fog, valamint bővül a gyógyászati szolgáltatások 
köre, súlyfürdővel és gyógymedencével.  Ezen kívül megújulnak, 
épülnek apartman-házak és grillterasz is a fürdő területén. A fel-
szerelésre kerülő napelem-rendszer pedig gazdaságosabbá teheti a 
fürdő üzemeltetését. „Az így felszabadult forrásból pedig, esetle-
gesen újabb fejlesztések tudnak majd megvalósulni” - nyilatkozta 
Toldi Balázs polgármester.

Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazga-
tó-helyettese szerint az állam számára is fontos a fejlesztés meg-
valósulása, és mindig szívesen állnak az ilyen jellegű egészségtu-

risztikai fejlesztések mellé. Ez a lehetőség komoly előrelépést jelent 
úgy a belföldi és nemzetközi forgalom, valamint a vendégéjszakák 
növekedésének tekintetében is. 

Lehóczkiné Timár Irén
Alpolgármester
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Civil sarok Vaszkó Zsolt, 
a természetfotós

Februári számunkban Vaszkó Zsolt 
a beszélgetőtársam. A neve is elárulja, 
hogy gyomaendrődi. Gyomai lakos volt, 
de Endrődhöz is kötődik.

Gondolom a közösségi oldalakon so-
kan felfi gyeltünk lenyűgöző fotóira. Ez 
alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy fo-
tográfus, természetfotós művész.

Kedves Zsolti! Gyomaendrődről szár-
mazol, sokan ismernek, de már máshol 
élsz. Beszélj magadról, korábbi életedről!

Elöljáróban, szeretném megköszönni az 
interjú lehetőségét.

Gyomán születtem, és Endrődre jártam 
általános iskolába, majd Gyomán a Gimná-
ziumba. Ezután volt néhány év békéscsabai 
kitérő, és a 90-es évek végén Budapest felé 
vettem az irányt.

Hol élsz, hogyan élsz?

Jelenleg a Fejér megyei Martonvásáron 
élek, ami sok szempontból nagy változás az 
életemben. Bizakodva tekintek az „új élet” 
felé, szerencsére az első benyomások kitű-
nőek.

A Velencei-tó 10 percnyire van, és a Ba-
laton is egy óra alatt elérhető.

Mindkettő hatalmas madárvilággal ren-
delkezik, ami újabb távlatokat nyithat meg. 

Mostanában lenyűgöző fotóiddal hal-
latsz (?) láttatsz magadról. Hogy kerültél 
kapcsolatba a fotózással? Szerinted meny-
nyire kell „születni” fotósnak, és mennyi-
re lehet megtanulni?

Hogy kezdődött ez nálad?

Tulajdonképpen az egész még gyermek-
koromban kezdődött. Édesapámmal a la-
kótelepen egy ún. „sötétkamrában” hívtunk 
elő fi lmeket, hiszen ekkor még nem volt el-
terjedve a digitális technika. A fotók egy ré-
sze szorosan kapcsolódott a természethez, 
de ez szerintem egy akkori „vidéken” felnö-
vő gyermeknek nem volt kuriózum.

Azonban így, felnőtt fejjel sokszor visz-
szagondolok, hogy esetleg már ezek az 
évek is meghatározhatták a mostani fotózás 
iránti vonzalmamat.

Igaz, ezután a fényképezésből kimaradt 
sok-sok év, de a természet szeretete meg-
maradt, azt hiszem örökre.

Észrevenni a témát, és előre látni az 
optika szemével. Talán ez is része a fo-
tózásnak. Van egy fotós barátom, képe-
it nézve azt szoktam mondani, hogy ő a 
semmiről is tud érdekes képet készíteni: 
egy vízcsap, egy kerítésoszlop, egy ké-
mény. Van ennek valami titka, vagy ösz-
tönösen jön? Lehet ezt tanítani?

Azt gondolom, hogy az, hogy a Hár-
mas-Körös folyik és a hullámtér gyakorlati-
lag az utcánk végén terül el, az óriási előnyt 
jelentett abban, hogy kicsit másképpen 
nézzek az állatokra, vadvilágra, növényekre 
és magára arra a természetre, ami valóban 

körbevesz bennünket.
Nagyszüleim tanyáján is sok-sok igazi 

élményem maradt meg, ami szintén az egy-
szerű és őszinte vidéki élettel kapcsolatos, 
aminek szerves részét képezték az állatok is.

Tulajdonképpen miután a fővárosba 
költöztem, ezek mind megmaradtak, itt is 
kerestem - amikor volt rá lehetőségem - a 
Duna vagy egyéb agglomerációban fekvő 
erdők közelségét, ha szabad úgy fogalmaz-
nom a „társaságát”.

10-12 éve egy teljesen véletlen folytán 
tulajdonosa lettem egy akkoriban alapgép-
nek számító kompakt fényképezőgépnek, 
és mivel Budapesten kézenfekvő a Duna, 
így ott kezdtem el fotózni. Illetve a város-
ban is nagyon szerettem megörökíteni 
olyan emberi pillanatokat, amelyek ritkán 
vagy egyáltalán nem térhetnek még egyszer 
vissza pontosan ugyanúgy. De az igazi téma 
mégis a természet maradt.

Elvégeztem egy 1,5 éves alkalmazott 
fotográfus képzést, ahol valóban sok tudást 
kaphat meg az ember. Ám én még mindig 
azt mondom, hogy a terepen történő gya-
korlástól nincs jobb tanítómester.

Éveken keresztül édesapámnak mutat-
tam meg a fényképeimet, aki kívülről és 40 
év fotós tapasztalattal értékelte és „bírálta” a 
fotóimat, ebből nagyon sokat tanultam.

Ezen kívül rengeteg pályázaton indul-
tam, véleményem szerint ez is fontos dolog 
a fejlődéshez.

Természetesen az elméletet, fotótechni-
kát ismerni kell, sőt az internet adta lehe-
tőségeket is maximálisan ki kell használni.

Akár élőhelyekkel, a vadak ismeretével, 
trükkökkel és megannyi hasznos dologgal 
gazdagodhat az ember a számítógép segít-
ségével. Igaz, szerintem a személyes tapasz-
talat, a sok-sok megfi gyelés adja a tudás 
zömét.

Nem feltétlenül hiszem azt, hogy csak 
profi  felszereléssel lehet jó fényképet készí-
teni, de kétségkívül vannak olyan helyzetek, 

amelyek nem oldhatóak meg alapgéppel és 
ahhoz tartozó objektívvel.

Azonban, ha nincs igazi mélyről érkező 
indíttatás (amit nekem a gyerekkori élmé-
nyek és impressziók jelentnek) arra, hogy 
igazából megtalálja a fotós azt a témát, ami 
valóban érdekli akkor nincs könnyű hely-
zetben.

Nem elég a komoly technika, a látás-
mód, ha a téma iránti szeretet kihűl, elhal-
ványodik.

Nos, én azt gondolom, hogy a termé-
szetfotózásban - éppen annak örök változé-
konysága miatt - megtaláltam a kedvemre 
való fotótémát.

Milyen témájú képeket szeretsz készí-
teni?

Más területeken is kipróbáltam magam, 
úgy mint streetfotózás, szociofotók. Ezek 
mind-mind nagyon izgalmas témák, ma is 
szeretem ezt az ágát is a fotográfi ának.

Természetesen vállalok megbízá-
sos munkákat, honlapokra, naptárakba, 
könyvbe illusztrációk készítését, esemény-
fotózást.

Cégeknek referenciafotózást.
Mai, divatos szóval élve szabadúszó fo-

tográfus vagyok.

Tanít-e valamire a fotózás, a termé-
szetfotózás?

Tulajdonképpen a természetfotózás sok 
mindenre megtanítja az embert, amit a fo-
tózás más ágaiban is felhasználhat.

A kitartás, pontosság, az egyszerre több 
dologra történő koncentráció, a munkának 
a gondos előre megtervezése, arra a legala-
posabb felkészülés. Utóbbi furcsa lehet egy 
természet- vagy vadfotó elkészítésével ösz-
szefüggésben pedig valóban elen-
gedhetetlen.

Az évszaktól függő ruházat,  
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felszerelés kitalálása, mert amikor egy 
napra az ember elindul olyan helyre, ahol 
ameddig a szem ellát (szó szerint) nincs raj-
ta kívül senki, akkor bizony minden elfelej-
tett apróság problémát okozhat.

Azt gondolom, hogy kellő felkészült-
séggel és odaadással, és még annál is több 
gyakorlással előbb-utóbb elkészül az a bi-
zonyos kép, amire sokszor nem heteket és 
nem hónapokat, hanem éveket is vár a fo-
tós.

Megpróbálok nem csak egy állóképet 
készíteni, hanem esetleg átadni azt, ami 
mögötte van, egy hangulatot közvetíteni, 
vagy gondolkodásra, továbbgondolásra 
késztetni a nézőt.

Hogy jutottál el a természetfotózásig, 
az állatokig? Megcsodálom a természeti 
képeidet, különösen is a vadakról készí-
tett képeket. Egyszerű halandó nem is 
gondolja, hogy mennyire nehéz és idő-
igényes ez. Vadak fotózásakor órákon 
keresztül, vagy akár egy napon át is, moz-
dulatlanul kell feküdni, jobb esetben egy 
sátorban, lesni a megfelelő pillanatot. 

Úgy vélem, ha érzi az ember, hogy még 
10 év után is megdobban a szíve, és leizzad 
a tenyere egy őz láttán, akkor az már majd-
nem szerelem. Annak az útja meg ugye ki-
fürkészhetetlen…

Pontosan ez a változékonyság adja meg 
minden sava-borsát a vad- és a természet-
fotózásnak, mert soha nem történik ugyan-
úgy semmi.

Vagy a fények nem lesznek olyanok, 
vagy az állat áll másképpen, vagy közben a 
fákról vetülő árnyék játszik be a képbe.

Erre mindre fel kell készülni, és ez ben-
ne az igazán izgalmas.

Ha pedig apró sikerélmények övezik az 
utat az mindig ad annyi lökést, hogy ne ad-
juk fel. Igaz, van kudarc is bőven, de az az 
élet más területén is akad bőséggel.

Úgy hiszem, hogy ezeknek a kezelésére 
is megtaníthat a fotográfi a, különösen, ami-
kor például a külső természeti viszonyok-
nak van kitéve az ember.

Persze aztán sokkal jobban értékel min-
den –korábban bagatellnek-tűnő dolgot.

A néző nem is gondolná, hogy egy-egy 
exponálásban mennyi mindennek kell egy-
szerre (!) az adott pillanatban (ami a má-
sodperc tört része) stimmelnie. Az viszont 
érdekes, hogy ha a téma olyan, akkor a fo-
tós többször is visszamegy addig, amíg nem 
készül el az a bizonyos fénykép, amit kita-
lált vagy amiről álmodott.

Ebből az érdeklődő mit sem sejt.
Különös, hogy nem mindig az így elké-

szült fotók a sikeresek.
Van olyan, hogy szinte fel sincs készülve 

az ember, de tényleg jó helyen volt és jókor, 
tehát szinte nem is „dolgozott meg” a ké-
pért.

Zárójelben jegyzem meg, hogy ez a sok-
kal ritkább élmény.

Úgy tudom kiállításod is volt…

Nagyon sok fotópályázaton veszek 
részt, ezen kívül rengeteg fényképet néze-
getek és bizony látható, hogy az igazán jó 
fényképért muszáj valami különöset tenni, 
a „lenyomom a gombot, aztán majd lesz 

valami” a legritkább esetben eredményez 
díjazott fotót.

Nem szoktam pontosan számolni, de 
mintegy 60-70 pályázaton szerepeltem már 
díjazottként, a National Geographic is je-
lentette már meg fotómat, illetve többször 
szerepeltek képeim a Digitális Fotó Maga-
zin hasábjain, ami hazánk legnagyobb fotós 
kiadványa.

Egyik legnagyobb elismerésem egy ott-
honi kiállítás volt, ami a jelenlegi helyzet 
miatt digitálisan került megrendezésre, de 
végre a szülővárosom lakói is betekintést 
kaphattak a fényképeimbe.

Valamilyen díjban részesültél-e már?

A másik nagy siker, az a Magyarország 
365 című fotópályázat, ahol 28.000 fotó 
közül 152 darab pályaművet választott ki a 
szakmai zsűri, és egy erdei fülesbaglyot áb-
rázoló fotóm bekerült ezek közé. Ezen profi  
és amatőr fotósok is indulhattak.

Vannak-e terveid a képekkel? Könyv, 
fotóalbum….

Arra még nem gondoltam, hogy saját 
kiadványban szerepeljenek a képeim, mert 
azt gondolom, hogy még ennyi idő után is 
nagyon nehéz kiválasztani a legjobb fotó-
kat. Több százezer exponálásból, mintegy 
120-130 ezret tárolok a számítógépen és 
egyéb külső eszközökön.

Természetesen ezek sok-sok témakör-
ből tevődnek össze, mert a másik kedven-
cem a városi fotózás, ahol szintén rengeteg 
fotó született már.

Érdekes, hogy a város is nagyon sok ar-
cát tudja mutatni, amelyek szerintem igen 
alkalmasak és érdemesek a megörökítésre.

Egyébként ehhez nem kell más, csupán 
nyitott szemmel járni az utcán. Utca van 
bőven, olyan meg nincs, hogy témát nem 
kínál.

Ezután „csak” a megfelelő objektívet 
kell elővenni és már kész is a fotó.

Persze ez közel sem ilyen egyszerű, de 
elvileg az alapja ez.

Azt hiszem, hogy a fotózás a váratlan 
helyzetekre és a furcsa szituációkban tör-

ténő helyes döntésre is felkészíti, edzi az 
embert.

Illetve a mai kényelmes világunkban 
egy kicsit talán edzi is az embert. Én példá-
ul mindenhová vonattal, busszal megyek, 
és aztán jön a gyaloglás. A felszerelés meg 
annyi, amennyit a téma megkíván…

Olykor embert próbáló, és néha „zsák-
mány” nélkül térek vissza, de olyan nem 
volt még, hogy az adott napon nem tanul-
tam volna valami újat az életről.

Egy biztos, hogy mindig élesnek kell 
lenni, mert bármikor bármi megtörténhet 
különösen ebben a mai rohanó világban.

Ha pedig tehetjük, és kicsit már sok eb-
ből, akkor mindig és megváltoztathatatla-
nul ott a természet a vadakkal, madaraival, 
viszontagságaival és közben a mérhetetlen 
nyugalmával.

Szerintem, addig, amíg most is azt ér-
zem egy szarvasra cserkelés közben, amit 
8-10 évesen a Hármas-Körös hullámteré-
ben felgallyazó fácánokat lesve, addig van 
értelme az egésznek.

Mit vittél lelki tarisznyádban magad-
dal otthonról, Gyomaendrődről?

Szóval, az hogy honnan jöttem és mi-
lyen élményekkel érkeztem 21 éve ide, ahol 
most tartok, az még mindig élénken él ben-
nem, és ha ebből egy kicsit a nézőkkel tu-
dok érzékeltetni a fényképeim által, akkor 
már megérte.

Tehát, annak az őzbaknak a szemében 
én most is pontosan ugyanazt a csillogást 
látom, amit 35 éve is láttam, és ha ezt vala-
melyest tovább tudom adni és érzékeltetni 
a pillanat varázsát annak, aki erre fogékony, 
azt örömmel teszem.

Ha a kedves olvasó érdeklődik a mun-
káim iránt, akkor ajánlom szíves fi gyelmé-
be a honlapom, ahol témakörökre bontva 
tud a fényképeim között böngészni.

https://vaszkofoto.hu/
Köszönöm szépen az interjút.

Kívánok további gyönyörű fotókat, 
sok sikert! Köszönöm a beszélgetést!

Iványi László
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Vaszkó Zsolt, a természetfotós
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Hármas körös 1941. februári számából
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A Római Katolikus Egyház február 
hónapban is jó néhány olyan ünnepet 
tart számon, amelyek nem csupán nap-
tári vagy egyházi emléknapok, hanem 
üzenetet hordoznak, hogy mi, 21. szá-
zadi keresztények hogyan élhetjük meg 
bensőségesebben hitünket, Krisztus-
hoz való tartozásunkat. Rögtön a hó-
nap elején, február 2-án ünnepeljük 
Urunk bemutatását, népi nevén Gyer-
tyaszentelő Boldogasszony ünnepét. 
Ezen a napon mutatták be a 40 napos 
gyermek Jézust a jeruzsálemi temp-
lomban, a mózesi törvényeknek meg-
felelően. Az ünnep egy kinyilatkozta-
tás előtti időkre visszanyúló kegyetlen 
szokás átformálása és átültetése a zsidó 
vallási gyakorlatba. Sok közel-keleti 
népnél szokás volt ugyanis, hogy a ma-
gas csecsemőhalandóság miatt a szülők 
feláldozták gyermeküket egy Molok 
nevű istenségnek, abban a hitben, hogy 
a feláldozott gyermek vére árán ez az 
istenség megőrzi a család később szü-
letendő gyermekeit a betegségektől. A 
kinyilatkoztatás után ez a véres szokás 
megszűnik, hisz „minden elsőszülött 
gyermek az Úr szent tulajdona” –írja 
Mózes törvénye. Ezért a negyvenna-
pos gyermeket már nem áldozták fel, 
hanem elvitték a templomba és bemu-
tatták, felajánlották az Úrnak, -és he-
lyette egy pár galambot áldoztak fel. A 
családtagok ilyenkor égő gyertyákkal, 
fáklyákkal kísérték be a templomba a 
szülőket. Innen maradt meg az az ősi 
szokás, hogy ezen az ünnepen gyertyá-
kat szentelünk a templomokban, amit a 
hívek magukkal visznek otthonaikba. 
innen az ünnep népi elnevezése. Az 
otthon őrzött szentelt gyertya arra em-
lékezteti a keresztény embert, hogy a 
„világ világosságaiként” jócselekedete-
inkkel, erényes életünkkel tanúskodjuk 
embertársaink előtt a Krisztushoz való 
tartozásunkról. Maga az ünnep pedig 
fi gyelmezteti a keresztény szülőket: ne 
feledkezzenek el keresztény kötelessé-
gükről és gyermekeiket keresztény mó-
don neveljék Istennek tetsző életre.

Február 3-án Szent Balázs püs-
pök és vértanú emléknapja van. Az ő 
élettörténetében olvassuk, hogy egy-
szer áldásával és imádságával meg-
mentette egy halszálkától fuldokló 
gyermek életét. Ezért ezen a napon 
„Balázs-áldásban” részesítjük a híveket 
templomainkban. A pap két keresztbe 
tett gyertya között áldást ad a hívekre, 
melyben Szent Balázs püspök közben-
járását kéri a hívőre, torokbetegség és 
minden egyéb baj ellen. Ezt az áldást 
a népnyelv „balázsolásnak” nevezi. Az 
ünnep és ez az áldás arra fi gyelmeztet 
bennünket, hogy betegségek, megpró-
báltatások idején ne feledkezzünk el a 
minket szerető istenről és elsősorban az 
ő gondviselő szeretetében bízva, hittel 
könyörögjünk hozzá, testi-lelki bajaink 
eltávoztatásáért. A mostani járványos 
időszakban ez nagyon is időszerű üze-
net.

Február 11-én pedig a Boldogsá-
gos szűz Mária lourdesi megjelenését 
ünnepeljük. A Szent Szűz 1858-ban 
ezen a napon megjelent egy dél-fran-
ciaországi kis faluban, Lourdes-ban a 
helyi molnár, Soubirous Ferenc kis-
lányának, Bernadettnek. Összesen ti-
zennyolc alkalommal jelent meg Szűz 

Mária a kislány előtt, és rajta keresztül 
bűnbánat-tartásra, a rózsafüzér rend-
szeres imádkozására és a bűnösök 
megtéréséért való imára hívta fel a ke-
resztényeket. Ezek a mennyei üzenetek 
ma is időszerűek. A hívek sokfelé kilen-
ceddel, azaz kilenc napos ájtatossággal, 
közös imádsággal emlékeznek meg az 
ünnepről.

Íme, február ünnepei közül hár-
mat említve, máris mennyi mindenre 
fi gyelmeztet bennünket Egyházunk! 
Ezekben a nehéz időkben sem feledkez-
zünk meg keresztény kötelességeinkről, 
és mindazokat megtartva, amiket ezek 
az ünnepek üzennek és magukban 
hordoznak és azokat a mindennapi 
életünkbe átültetve, igyekezzünk Isten-
nek tetsző keresztény életet élni, hogy 
a „világ világosságaiként” hiteles képet 
mutassunk hitünkről és Istenünkről a 
világnak, bízva abban, hogy az Úr meg-
könyörül rajtunk és eltávoztatja rólunk 
a járvány csapásait, hogy hálatelt szív-
vel imádkozhassunk Szent Ágoston és 
Szent Ambrus egyházatyák dicsőitő 
himnuszát: ”Te Deum laudamus! Téged 
Isten dicsérünk!”

Czank Gábor plébános

F e b r u á r  ü n n e p e i
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Fényképalbum

FELHÍVÁS
Az Endrődiek Baráti Köre régi és új tagjaihoz

Kedves Barátunk!
Készül az Endrődiek Baráti Körének története. Az egyesü-

let 60 évvel ezelőtt jött létre. Ennek a több nemzedéket felöle-
lő időszaknak a megírása próbára teszi a képességeimet. Kér-
lek, segítsetek. Elsősorban annak örülnék, ha néhány soros 
visszaemlékezést kapnék Tőletek, amit név nélkül használnék 
fel természetesen. Bármiről lehet írni; pl. milyen jó volt együtt 
beszélgetni, együtt énekelni. Miért marad emlékezetes pl. a 
pázmándi szüret, a szarvasi kirándulás, a hídavató ünnepség 
stb. Az is segítség volna, ha felsorolnád a régi tagokat, nehogy 
bárkiről is elfeledkezzünk. . Annak nagyon örülnénk, ha fény-
képeket kaphatnánk kirándulásokról. A legértékesebb segít-
ség, nyilván, az, ami a legkorábbi időkről szól. 

A kapcsolatfelvétel módjai:
e mail: drszilagyiferencne@gmail.com
T 06 66 610265

 06705361549
facebook Eszter Németh

A segítséget előre is köszönöm. Szilágyiné Németh Eszter

 Betegek világnapja
Szent II. János Pál pápa 1992-ben kezdeményezte, hogy feb-

ruár 11., a Szűzanya első lourdes-i jelenésének napja legyen a be-
tegek világnapja.

A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő fi gyelmet szen-
teljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését”.

Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet 
hordoztok – én megkönnyítelek titeket” (Mt 11,28)

Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökség 
Szent Dömötör Kórházlelkészi Szolgálat
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Nem egy szokványos évet zárt a megyei amatőr labdarúgó-
sport, és ez nemcsak a mindenkit sújtó pandémia miatt volt így, 
hanem a bajnoki rendszer kényszerű átszervezése miatt is. Az 
MLSZ Békés megyei területi igazgatója nyilatkozott a BEOL in-
ternetes újságnak.

A 2020-as év mindenkit próbára tett, az MLSZ 
területi igazgatóságának munkatársait is. Ho-
gyan sikerült megbirkózni az extra feladatokkal?
Merőben újszerű kihívásokkal találtuk magunkat szemben. Egy-
felől a vírushelyzet kezelése jelentett teljesen szokatlan felada-
tot, emellett nyáron megoldást kellett találnunk a felnőtt baj-
nokságok rendszerére. Egy időben tehát két új helyzetet kellett 
a legoptimálisabban kezelnünk, igyekeztünk helytállni minden 
tekintetben, s úgy vélem, többnyire sikerült megbirkóznunk a 
problémákkal.

Mivel a megyei I. osztályú bajnokságot mindössze hét 
csapat vállalta a 2020–21-es szezonban, ezért egy korábban 
soha nem alkalmazott lebonyolítási forma került a verseny-
kiírásba. Az ősszel nagy részben lezajló, háromcsoportos, 
huszonnégy csapatos kvalifi kációba összevonták a megye 
egyes és a megyei II. A csoportos csapatokat. Hogyan érté-
kelné a kísérleti időszakot?

Nem nevezném kísérleti időszaknak, sokkal inkább tekin-
tem kényszermegoldásnak, amely kizökkentette a csapatokat a 
megszokott kényelmi helyzetükből, mégis olyan rendszer, mely-
nek végén tudunk megye egyes osztályú bajnokot avatni. Na-
gyon sok telefonos és személyes egyeztetés előzte meg a dön-
tésünket. Sajnos olyan helyzet alakult ki, amelyet már másként 
nem lehetett orvosolni. Az őszi szezon ezzel együtt lezajlott, s 
azt hozta, ami várható is volt. Még egy ilyen évet azonban nem 
szeretnénk. Amennyiben nem jutunk tartós eredményre a mos-
tani rendszerrel, akkor a következő évi bajnoksággal kapcsolat-
ban minden bizonnyal az MLSZ Versenyigazgatósága foglalko-
zik majd. Őket nehezebb lesz meggyőzniük a csapatoknak, hogy 
miért nem azokban az osztályokban szerepelnek, ahol alapvető-
en jogosultak.

A legtöbb csapatnál nem örültek ennek a lebonyolí-
tásnak, de azzal egyetértettek, hogy a kényszerű helyzet-
ben más lehetőség nem volt. Néhány kritika azért akadt: 
 egyesek azt mondták, hogy a nagy anyagi különbségek, az 
eltérő edzésmennyiség miatt nagyon sok volt a nagy gól-
arányú diff erencia a csapatok között.

Burkoltan erre utaltam az előzőekben. Azt hozta az ősz, 
amire számítottunk, de ennek a rendszernek hozadéka volt, 
hogy kialakulhattak ilyen mérkőzések. Ellenben az is megmu-
tatkozott, hogy a tavalyi megyei első osztályú gárdák mögötti 
alakulatok bizony tudtak szoros eredményeket produkálni, már 
pedig többségében csak ezeket viszik tovább magukkal a csa-
patok, melyeken nagy különbségek mutatkoztak, azok kiesnek 
a rendszerből. Remélem, a tavasz megmutatja majd, hogy a két-
három vezető csapat mögött kiegyenlítetté válik a mezőny, de 
a megye kettő A csoportja is kiegyensúlyozott lesz. Persze azt is 
szem előtt kell tartani, hogy nincs olyan bajnokság, melyben ti-
zenkét-tizenhat egyforma csapat játszik. Mindig vannak jobbak, 
és gyengébben szereplők, de a sport már csak ilyen marad, így 
kell elfogadni!

Legyünk optimisták, és gondoljunk arra, hogy a vírus 
tavasszal visszavonulót fúj. Ebben az esetben biztonsággal 
lebonyolíthatóak az összes osztályban a mérkőzések?

A tavaszi program kialakításakor arra törekedtünk, hogy a 
lehető legkésőbbi időpontban kezdjük el a szezont. Egyetlen 
egy központi szabályozást szükséges betartanunk, a megyei I. 
osztálynak májusban véget kell érnie az osztályozók miatt, így 
itt két szerdai fordulót is be kellett iktatnunk. A többi csoport 
befejezését kitoltuk június 19-re egy szerdai fordulóval, az után-
pótlás-bajnokságok pedig szintén június közepén érnek véget. 

Reméljük, az időjárás nem szól közbe, de arra a verzióra is felké-
szültünk, ha ez bekövetkezne.

Várhatóak-e a következő, 2021–22-es szezonban továb-
bi átszervezések – értem ez alatt a megyei utánpótlás-baj-
nokságokat is?

Nem tervezünk nagy átszervezéseket. Nagyon bízom abban, 
hogy beáll a „négyosztályos” megyei felnőtt bajnokság, opti-
málisan tizennégy-tizennégy csapattal, amely létszám a hazai 
időjárási viszonyok tekintetében a legjobban szervezhető. Az 
utánpótlásnál pedig mindig a nevezések számának ismereté-
ben alakul a rendszer. Az U19-es korosztálynál az lenne az ideá-
lis, ha minden évben lenne egy kiemelt és két területi csoport, 
mint korábban is volt, de ehhez az érdekelt egyesületek akarata 
is szükséges.

Milyen évre számít 2021-ben?
Nehézre. Mindamellett, hogy meg kell küzdeni a megnöve-

kedett tavaszi mérkőzésszámmal, válaszokat kell találni a folya-
matosan csökkenő utánpótláslétszám versenyeztetésére. Persze 
ez nem új keletű és nem is kizárólag helyi probléma. Az MLSZ-
központ helyt adott a megyék kéréseinek, ennek megfelelően 
lehetőségünk lesz alternatív bajnokságok kiírására is. A csök-
kentett pályamérettel vagy éppen kisebb létszámmal életre kel-
tett sorozatoknak egyetlen céljuk van: minden olyan gyermek 
pályán tartása, aki focizni szeretne. A mérkőzések rendezésével 
kapcsolatban nem látjuk még, hogy a tavaszi szezonban né-
zőkkel vagy a nélkül lehet majd játszani, de reményeink szerint 
nyártól már ez sem lesz kérdés.

forrás: BEOL 
Fülöp Zoltán

Könyv készül a százéves endrődi labdarúgásról!

Tavaly ősszel volt száz éve, hogy megalakult Endrőd első 
labdarúgó-csapata, az Endrődi Testedzők Köre (ETK). Az idők 
folyamán többször változott a csapat neve: 1921-től ETK, majd 
EITK, 1924-től EMTK, 1929-től ismét ETK, 1940-től pedig Leven-
te SE néven szerepeltek a különböző bajnokságokban. 1945 és 
1948 között MADISZ, Barátság, majd az 1950-es években EPOSZ, 
FSK, és a Spartacus az aktuális név. A Spartacus 1968-ban nagy 
sikert ért el, hiszen a megye II bajnoka lett. Az endrődi csapat 
1969-ben egész évben versenyben volt a Gyomai TK-val az NB 
III.-ba kerülésért. E két csapat az egymás elleni küzdelmeit min-
dig nagyszámú szurkolók előtt játszották. Mérföldkőt jelentett 
az 1981-es esztendő, amikor egyesült az Endrődi Spartacus és a 
Gyomaendrődi STK. Az új csapat neve: Gyomaendrőd STK lett. 
Egy évvel később a két település is egyesült. 1990-től ismét két 
csapat szerepelt Gyomaendrődön miután újjászervezték a Ba-
rátságot, így újfent helyi rangadókon szurkolhattak a futballba-
rátok. Az egyesült település csapatai közül a Barátság jutott el a 
magasabb szintre, 1999-ben felkerült az NB II.-be.

A jeles évforduló alkalmából könyv készül, amelyben szó esik 
a többször nevet változtató endrődi csapatokról, Endrőd–Gyo-
ma rangadókról és egy játékos-dinasztiáról is. 

A megjelenő könyv Babos László által jegyzett és a Bethlen 
Alapítvány gondozásában készül „Gyomaendrőd labdarúgás 
krónikája 1905-2020” címmel, amelyben sok fotó is bemutatásra 
kerül e régmúlt időkből. 

A százéves endrődi focitörténet egyik érdekessége, hogy az 
1924-es csapatban már szerepelt Farkasinszki Ambrus, akinek 
fi a I. László az 1968-as bajnokcsapatban, unokája, II. László az NB 
II-ben, dédunokája a legi abb III. László most bontogatja szár-
nyait a Gyomaendrődi Gyermek Labdarúgó Egyesületben.

A kötet anyaga már összeállt, rövidesen nyomdába kerül.
Fülöp Zoltán

Kényszermegoldás volt az átszervezés
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Rovatvezető: Polányi Éva

Pilinszky János
(1921. november 27. - 1981. május 27.)

Pilinszky János születésének centenáriuma és halálának negyve-
nedik évfordulója lehetőséget ad, hogy 2021-ben többször megem-
lékezzünk a költőről. Kortársak, irodalommal foglalkozók visszaem-
lékezéseivel felidézzük alakját, foglalkozzunk költészetével. Elsőként 
a gyomai születésű Határ Győző (1914 – 2006) írását olvashatják.

Határ Győző
Verselemzés (I)

Ebben a lekcióban, a mai napra rendelt „verselemzésben” – a 
rövidség kedvéért maradjunk a szonettek mellett. A Gyülekezet en-
gedelmével, most olyan apróságokkal hozakodnék elő, amely min-
den költői gyarlósága ellenére – szívemnek kedves és nem tudom 
megindultság nélkül fellapozni. A szonett címe: 

Szellem
            amit a hús el nem temet
            szelíd egekbe szárnyal
            szerették őt az istenek
            hamarvaló halállal

            amennyi csöpp markába fért
            a port pergette hosszan
            örvény anyánkkal visszatér
            már minden szemben ott van

            szent legendák fürbitterek
            gőggel nem koronázták
            nem úgy mint ki a mennybe megy

            csak éppen arramászkált
            s dárdaözönben bátran
            felsétált kiskabátban

Verselemzés következik, hegyezzük a fülünket, figyeljünk feszül-
ten s úgy, mint magára a versre.

Mert van, amit a romladékony hús nem visz magával a föld alá 
s ha a Szellemre a metafizika mindközönséges jóindulatával tekint 
le az isteni gondviselés, akkor megengedtetik neki a zökkenésmen-
tes felszárnyalás – szelíden, oly simán és szelíden, mintha a Siklón 
menne a budai Várba; azzal a különbséggel, hogy a Sikló csupán a 
Várba visz, ez a siklás pedig sokkal feljebb, sokkal tovább.

A régi görögök ugyan nem úgy tartották, hogy szenvedésre szü-
letünk, ez a kereszténység életérzése és domatikája – de ők is tudták, 
mi szenvedést tud összehalmozni az ember gyermeke, a görögök is 
tudták, mit jelent a hányattatás, a hajótörés, a boldogtalan sodródás 
szigetről-szigetre; a sorozatos partravettetések ezernyi veszedelme, 
hogy mit jelent s ők is úgy tartották: akit a megváltó olümposzi iste-
nek szeretnek, megkímélik attól az istenátkától, amit az életbetaszít-
tatás jelent és megmentik tőle, mindvalósággal megváltják és mivel?

Hamarvaló halállal.

A költő, aki élete virágjában hal meg, csonkán hagyja itt költésze-
tét, a java tán sírba száll vele s még csak nem is úgy, mint pusztulásra 
ítélt kézirat-paksaméta: hanem amúgy, megvalósítatlanul – megírat-
lanul. Így hát költészete, addig-való költészete csak azt a port pergeti 
hosszan, amennyi csöpp markába fért. Igen ám, de keletkezésünk ős-
képe, az Örvény, visszaveti ifjonti arcmását, versei visszadobbannak a 
szívekben, mint Chattertoné vagy Csokonaié, a neve hallatára meg-
reszkető szívekben és a látás kortikális „szeme” előtt feltetszik képe: 
ilyen volt fiatalon, amikor meghalt.

Ám mint Aloysius Bertrand, akit a kórházi ágyról továbbítottak 
a halottaskamrába és soha-de-soha nem tudta, sejteni sem sejtette, 
hogy az ágyában lelt versesfüzet révén valaha a modern költészet 
egyházfejedelmei között lesz a helye: ő is. A legendák róla még nem 
voltak sehol, hogy tudósítsanak költeményes csudatételeiről s még 
szószólóit, a fürbittereket is készületlenül érte – nem mintha szüksége 
lett volna közbenjárókra Szent Péternél, a Kulcsosnál, hiszen ő maga 
sem tudta, amikor sétára indult kiskabátban, hogy az a séta nem az 
utca, a pesti utca vízszintese lesz, hanem menetelesen felfele indul 
vele az a nagy szerpentin, amelynek végén a Mennyek Kapuja áll:

– Ej!… Enyhe időnk van, a kiskabát is megteszi és most, ebben 
az enyhe időben igazán nem is baj, hogy nincs télikabátom; majd 
huhukolok, ha fázni találnék és meg-meglehelem a tenyerem – –

Így hát a költő maga sem tudta, amikor arramászkált, hogy mi-
lyen magasra felhaladt azon a csalóka szerpentinen s már a Mennyek 
Kapuja körül jár.

Az Isteni Jelenlét Angyala, ki mögül felsugárzik a Teremtetlen 
Fény, hogy jelezze az Istenközelt – mondom, az Isteni Jelenlét An-
gyala (aki igen nagy nagyangyal), gyémánthegyű szantál-dárdáját 
nyújtotta, hogy azt ragadja meg s közelebbhúzza, beinvitálja, fel az 
Üdvbe, hová ártatlansága hozta, hogy a csípős, engesztelhetetlen 
szélfúvást „enyhe időnek” vélte s kiskabátban elvetődött a Mennyég 
Magasáig (amúgy sem volt nagykabátja); s már elcsodálkozni sem 

Pilinszky - Balla Demeter fotója
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volt ideje, se megkérdezni, hogy hol van – …hol vagyok? szent ég! a 
Szent Égben? csak nem?!… – amikor bedörrent mögötte a Mennyek 
Kapuja és ő istene látásában találta magát.

Eddig a verselemzés és eddig a vers, az országos hírű költőről, akit 
a sztálini sötétség pokolfenekéről a mennyei világosság legtetejére 
ragadott a rajta megesett, töviskoszorús Istenszív, hogy azzal váltsa 
meg, amivel kitüntette a szeretet: hamarvaló halállal.

A Gyűjtőfogházban, egy beszélőn, 1951 januárjában arról szá-
moltak be sugdosódó-titkolódzó látogatóim, hogy Pilinszky János, 
Jancsi, újholdasék Jancsija meghalt tüdőgyulladásban. Tudtam, hogy 
már akkor nehezen élt, parányi szobája fűtetlen, ő maga koplal, mert 
a nyomdai korrektúrából, ami alig csurran-cseppen, ritkán tud élést 
vásárolni; viseltes ruhákban jár, télikabátja nincsen.

Halála körülményeiről még azt is tudni vélték hírhordóim, hogy 
egy ízben, fagyó hidegben végiggyalogolt a városon, megfázolt és 
legyengült szervezete a hűléssel nem tudott megbírkózni: a tüdőgyul-
ladás elvitte napok alatt.

A hír hallatára könny szökött a szemembe s oly éles fájdalmat 
éreztem, hogy felnyögtem; zárkatársaim nem tudták mire vélni.

Mire a ceruzacsonkot előkotortam a szalmazsákból, már ott volt a 
leírnivaló, az utolsó szóig készen, és ha Domokos Mátyás véle készí-
tett interjújának hihetünk, az üzenet vétele és a lejegyzés módja nem 
volt más, csak ahogyan Pilinszky János a maga verseit megköszönte 
az Ismeretlen Üzenőnek: a koldus-tisztaság köszöngetésével, az ártat-
lanság létállapotában.

Hogy „nagyot nevettünk rajta”?! Hazudnék, csúnyául hazudnék, 
ha azt mondanám, hogy nagyot nevettem rajta akár én, amikor a 
hír valótlannak bizonyult, akár János, amikor Hajszálhíd c. kötetem-
ben ezt az 1951-es börtönverset, a róla szóló szonettet felfedezte – a 
hetvenes évek elején. Levelét ma is őrzöm s hadd idézzem, mert a 
verselemzéshez hozzátartozik:

„Kedves Győző!
Megrendülten olvastam versedet. Jóslat lenne? Vagy egyidőre ,kiír-

tad’ volna belőlem a halált?
Nem tudom, miért, talán mert kortársam is vagy, az az érzésem, 

hogy semmi sem választ el bennünket. Az emigránsok közül ilyen éle-
sen ezt senkinél sem éreztem. Úgy látszik, nem hagytad, hogy Téged is 
megosszon ez a kettéosztott világ.

Ez nemcsak elhatározás vagy rugalmasság kérdése. Úgy vélem: 
művészi érettséget és mélységet jelent. Egy olyan szintet, ahol a felszín 
megosztottsága már nem érvényes. De ez az egység semmiképp se tá-
jékozottságot jelent, hanem egy minőségi élet és szemlélet természetes 
velejárója… Szeretném, ha barátodnak éreznél. Szeretettel – Jancsi”.

Még volna hozzáfűznivalóm, de ezek már csak amolyan lépcső-
házi gondolatok.

Úgy vagyok vele, mint ahogyan felejthetetlen barátommal, 
Hamvas Bélával voltam.

Tán a szellem orbitusának átellenes féltekéjén éltünk és más 
öreghorgonyok kampózták el szellemi szárazdokkjainkat, ame-
lyekben tengerjáró ötárbocosainkat építettük; de melegszívűségük, 
magatékozlásuk, megidéző prezenciájuk mindennek fölébe magaso-
dik és mindennél többet ér.

Hogy mit gondolok Pilinszky János életművéről, annak 
periméteréről, százados hatásáról, értékrendi besorolásáról panteo-
nunkban?

Nem tartozik ide – hiszen ez csak egy árva verselemzés, Szellem 
c. börtönszonettem verselemzése. De amit levelében Jancsi felaján-
lott, az igen, az ide tartozik. Az ő-ajánlotta barátság, a szeretet teli 
kosarát ugyanolyan teli zsomborkaskával viszonozni még akkor is, 
ha ilyen nagy elkésve: már hogyne tenném.

Mintha soha el sem is váltunk volna, megintcsak úgy találko-
zunk.

   (1989)

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!
 
Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.
 
Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.
 
Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.
 

Hányszor zengett ajkain
Ozman vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfi ad
Szép hazám kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!
 
Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger fölette.
 
Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!
 
Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!

HIMNUSZ
 

A magyar nép zivataros századaiból.

A magyar kultúra napja
A magyar kultúra 

napját 1989 óta ünne-
peljük meg január 22-én, 
annak emlékére, hogy – a 
kézirat tanúsága szerint – 
Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon tisztázta le 
egy nagyobb kéziratcso-
mag részeként és jelölte 
meg dátummal Csekén a 
Himnusz kéziratát.

Az évfordulóval kap-
csolatos megemlékezé-
sek alkalmat adnak arra, 
hogy nagyobb fi gyelmet 
szenteljünk évezredes 
hagyományainknak, gyö-
kereinknek, nemzeti tu-
datunk erősítésének, fel-
mutassuk és továbbadjuk 
a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
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Fókuszban a digitális oktatás 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskolát és Gimnáziu-
mot is új kihívások elé állította a digitális oktatás. A diákok-
nak már tavasszal szembe kellett nézniük az online tér és az 
otthoni tanulás nehézségeivel, a pedagógusoknak pedig 
korábban ismeretlen helyzetben kellett helyt állniuk. A ta-
pasztalatokról és az intézmény előtt álló feladatokról Tóth 
Ferenc igazgatót kérdeztük.

- Hogyan éli meg az iskola a digitális oktatást? Mik az alapelvek 
ezzel kapcsolatban?

- A legfontosabb dolog az egészség megőrzésén túl a tan-
évre szóló célok minél eredményesebb teljesítése. November 
közepe óta számos iskolai rendezvényünket nem, vagy nem az 
előre tervezett módon tudtuk megoldani. Szintén kedvezőtlen, 
hogy a hagyományos értelemben vett iskolai hétköznapok és is-
kolai élet ugyanekkortól nincsenek: diák, tanár és szülő egyaránt 
érzi ennek hiányát, melyet egyszerűen nem lehet pótolni. 2020 
tavaszához hasonlóan most sem engedtük el tanulóink kezét.  
A kollégáim jellemzően személyes jelenléttel járó online órákat 
tartanak. Ezeken a tanuló felteheti kérdéseit, szóbeli, vagy kép-
pel/videóval illusztrált szemléltetést kaphat tanárától, egyszóval 
aktívan bekapcsolódhat az órába. Nyilvánvaló, hogy egy idegen 
nyelvi, matematika óra esetében vagy egy emelt szintű érettségi 
vizsgára történő felkészítő foglalkozásnál ez a célravezető mód-
szer. Az egyszerű üzenetváltásos órákra, ahol írásban megkül-
dött feladatokra a tanuló kész munkát ad be a határidőre kisebb 
hangsúlyt helyezünk. Ennek a tanítási módszernek köszönhető-
en ott vagyunk a középiskolák élmezőnyében.

- Milyen feladatok hárulnak a szaktanárokra / osztályfőnökök-
re?

- Az előbb említett online foglalkozások tömege nagyon 
megterhelő tanárnak, diáknak egyaránt. Mialatt a pedagógus 
azzal szembesül, hogy a hatékony és szemléletes tanítás meg-
szervezése tantermen kívül eléggé komplikált, a tanuló sem a 
megszokott módon tud érintkezni a tanáraival. Például nincs 
szemkontaktus, nem a megfelelő minőségben hallja a tanár által 
kiejtett idegen szavakat, ritkábban kap azonnali visszajelzést. Az 
oktatáson kívül nevelünk is, ez pedig a személyes kontaktus hiá-
nyában ugyancsak nehéz. Az osztályfőnöki órákra marad mind-
azon megbeszélni való, ami gondot okoz. Legfőbb nehézség, 
hogy nem áll rendelkezésre elég információ a tanulók hangu-
latáról, egyéni nehézségeikről, illetve az előforduló informatikai 
hátráltató tényezőkről. Az órai távollét okát az osztályfőnökök-
nek kell felderíteniük. Erre sokszor nem elég heti 45 perc. Ösz-
szességében azonban azt tapasztaljuk, gimnazistáink többsége 
pontosan tudja, hogy az iskola értük van. 

- Melyik platformot használják? Mi a tapasztalat róla?
- 2021 decemberére főként a Google Classroom-ot. Erről már 

az általános iskolai tanulóink oktatása során számtalan kedve-
ző tapasztalatot szereztünk: egyszerűen kezelhető, sokoldalú, 
megbízható.  A tavaszi tapasztalatokra alapozva szeptemberben 
már gyorsabban és határozottabban tudtunk nekifogni a fel-
adatainknak. Ezúttal megvolt az az előnyünk, hogy tanulóink is 
átéltek már hasonlót, továbbá a miniszterelnöki bejelentés után 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium hírei - gimnáziumi egység

volt másfél napunk tantermi keretek között, míg márciusban egy 
sem. 

- A szülőket mennyire terheli meg a digisuli? Vannak visszajel-
zések?

- Igen. Több problémát okoz az online oktatás. Vannak csa-
ládok ahol nincs, vagy nem megfelelő állapotú a számítógép, 
illetve lassú az internet. Van, ahol több testvér osztozik egyetlen 
gépen. Máshol a tanuló nem tud a saját szobába visszahúzód-
ni, így nehezen teremtheti meg a csendes, nyugodt környeze-
tet. Több szülő jelezte továbbá, hogy túlzottnak tartja gyermeke 
leterheltségét. A négy fal közé bezártság, a tartós egy helyben 
ülés, illetve a társas kapcsolatok szakadása is próbára teszi diák-
jaink és családjuk testi-lelki állapotát. Amit tudtunk, megtettünk. 
A rászoruló családoknak igyekeztünk segíteni. Az iskola kölcsön-
adta a tartalék erőforrásait: több, eddig polcon pihenő laptopot 
használhatnak azok, akik másként nem tudnák a szükséges esz-
közöket beszerezni. 

- Tudnak a diákok előre tervezni órarendileg?
- A szeptemberi órarenden több kisebb módosítást hajtott 

végre az iskolavezetés: a cél a helyzethez alkalmazkodó, minél 
célszerűbb munkamenet kialakítása. A tanárok már az első di-
gitális órán a gyerekek tudtára adták, milyen aktivitást várnak 
a tanulóktól, valamint arról is, hogyan szervezik meg a tanítást 
óráról órára. A legnehezebben megoldható feladat továbbra is 
a számonkérés. Erre használható a Classroom által kínált számos 
lehetőség, de a kollégák esetileg élhetnek a kiscsoportos fog-
lalkozás lehetőségével, illetve egyéni ötleteket is bevetnek. Az 
osztályzatok természetesen nem maradhatnak el. Az első féléves 
teljesítményükről a diákok a napokban kapják meg a visszajel-
zést a félévi tájékoztatás formájában. 

- Hogyan lehet a hiányzást kezelni?
- Alapelvünk szerint a tanulót két dologra kötelezzük: legyen 

aktív résztvevő az órán, illetve bárminemű gond esetén kommu-
nikáljon a tanárával. Bár előfordul, hogy a tanuló vagy a szülő 
együttműködése hagy némi kívánni valót, diákjaink összessé-
gében szabálykövetők. A pedagógiai hozzáadott érték rögtön 
mérhető egy ilyen „szükséghelyzetben”. A kilencedikesekkel alig 
fél éve dolgozunk együtt, de úgy érzem, a gyerekekben már ki-
alakult egy pozitív viszonyulás az iskola felé. Ez az eredményes 
együttműködés legfontosabb feltétele. 

- El tudják-e azt érni, hogy a diákok ne üljenek 10-12 órát gép 
előtt?

- Ösztönzöm kollégáimat, hogy a tanterv idénre szabott fel-
adatainak eredményes teljesítése mellett próbáljanak a gyere-
kek munkaterhének mérséklésére is fi gyelni. Bízom benne, hogy 
a tanulók szabadidejükben megmozgatják tagjaikat, akár úgy is, 
hogy otthonukban segítenek szüleiknek.

- Ön szerint hogyan lehet ezt a nehéz időszakot a legeredménye-
sebben átvészelni?

- Fontos, hogy a diákok ne tévesszék szem elől a célt: egyéni 
karrierjüket tizenéves korban tanulással lehet leginkább meg-
alapozni. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázi-
um ebben eredményesen tudja segíteni őket. Aki törekszik és 
partnere tanárának, csodákat művelhet. Iskolánk eddigi majd 60 
éves történetéből erre igen sok példa van. Legyenek ők a követ-
kezők.
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Egészségről-betegségről

Néhány sor a narancsfogyasztás 
szervezetre gyakorolt előnyös hatá-
sairól, a kedves Olvasók részére:

Narancs (Citrus sinensis)

A narancs vagy közelebbről 
az édes narancs a citrusfélék al-
családjába tartozik; Dél-Kínából 
származó, már 3000 éve ismert 
gyümölcs. Nagy Sándor hódító 
hadjáratai során az ókori görögök 
is találkozhattak a gyümölcs korai, 
fanyar változatával. A narancs ter-
mesztés európai elterjedése a XV. 
században kezdődött, ekkor Kíná-
ból érkezett egy jobb minőségű, 
nemesített fajta, mely „kínai alma” 
néven vált ismertté. Európában 
azonban ebben az időben igazi 
ritkaságnak számított a narancs, 
előkelő származású emberek ad-
ták egymásnak ritka ajándékként. 
A gyümölcs első, édes változata In-
diából érkezett Európába a XVII. században és szélesebb körben 
igen kedveltté vált. Az első, narancsot tartalmazó étel recept a 
középkorból származik, ekkor még öntet formájában történt a 
gyümölcs fogyasztása.

A citrusfélékhez hasonlóan a narancs a Földközi-tenger part-
vidékén olyan jól meghonosodott, hogy a narancs második ha-
zájának a dél-európai országok tekinthetők.

A narancs jótékony hatása már az ókori orvosok számára is 
ismert volt, Galénosz orvosi jellegű leírásaiban a narancshéj kis 
mennyiségben történő fogyasztásának emésztést serkentő ha-
tást tulajdonított. A népi gyógyászatban a keserűolaj tartalmú 
narancshéjat étvágyjavító- és emésztést elősegítő tulajdonsá-
gáról ismerték, de a gyümölcsöt gyomorhurut-, hörgőgyulla-
dás-, asztma gyógyítására, és méregtelenítésre is ajánlották.

A narancs 85% vizet, 10% szénhidrátot, kevés fehérjét, nyo-
mokban növényi olajat- és nagy mennyiségű rostot tartalmaz, 
főképp pektin formájában.

A gyümölcsnek magas az A-, C- és E-vitamin tartalma; B-vi-
taminok közül főképp folsavat és thiamint tartalmaz. 1 narancs 
C-vitamin tartalma fedezi egy felnőtt napi átlagos C-vitamin igé-
nyét.

A narancs magas antioxidáns tartalmú, a fl avonok, a karoti-
nok, a limonén, az antociánok gyulladás-és koleszterin csökken-
tő, szív-érrendszert védő, daganatellenes hatásúak és védenek 
az Alzheimer kór kialakulásától. A rendszeres narancs fogyasztás 
csökkentheti a mell-, a tüdő, a gyomor-és a vastagbélrák kiala-
kulásának esélyét. 

A narancs C-vitamin tartalma a nagy mennyiségben lévő 
biofl avonoidok mellett sokkal jobban hasznosul, mint a tabletta 
formájában bevitt vitaminnak.

A gyümölcs rendszeres fogyasztásakor előnyös idegrend-
szeri-, szív-érrendszeri és kapillárisfal erősítő tulajdonságai érvé-
nyesülnek, magas rutén tartalma miatt.

A narancs véralvadásgátló és trombózist megelőző tulajdon-
ságú, magas nobelitin tartalma miatt.

Ásványi anyagai közül nagyobb mennyiségben kálciumot, 
káliumot, foszfort, magnéziumot és a szelént tartalmaz. 

100 gramm gyümölcs 1,5-2,5 gramm növényi rostot és 167 
KJ energiát tartalmaz.

Gyulladáscsökkentő hatása miatt bevitele kedvező lehet ízü-
leti gyulladás és fogínysorvadás kialakulásakor. A narancs ma-
gas rost, főképp pektin tartalma miatt, bélmozgásokat serkentő, 
székrekedést csökkentő tulajdonságú, csökkentheti az irritabilis 
bél szindróma tüneteit. Magas antioxidáns tartalma miatt a re-

tina és a sárgafolt sejtjeit védheti az oxidatív károsodástól, így a 
gyümölcs látásjavító hatású lehet rendszeres fogyasztás idején. 
A narancs jellegzetes ízét a magas citromsav és az aromás olaj 
komponens adja. A narancs illóolaj tartalma miatt idegrendszert 
nyugtató, kedélyjavító tulajdonságú. Említésre méltó, hogy a 
bergamott narancs illóolaja adja az Earl Grey teák jellegzetes 
aromáját. 

A narancs rendszeres fogyasztás esetén emeli a vér hemog-
lobin-szintjét; a magas biofl avonoid-és antioxidáns tartalom mi-
att elősegíti a vas felszívódását, de a gyümölcs jelentős mennyi-
ségben tartalmaz a vérképzéshez is szükséges folsavat is.

A narancs rendszeres fogyasztása javasolt cukorbetegek szá-
mára, mert magas pektin tartalma miatt kiegyenlíti a vércukor-
szint-ingadozásokat, a koleszterinszint csökkentése mellett.

A gyümölcs rendszeres bevitele mellett lelassul az érelme-
szesedés folyamata, csökken a vérnyomás diasztolés értéke, így 
csökken a szélütés és a krónikus veseelégtelenség kialakulásá-
nak valószínűsége.

A narancs kedvező hatást gyakorol a csont- és porcképzés 
folyamatára, fogyasztása hatékony lehet a gyomornyálkahártya 
gyulladását okozó Helicobacter pylori fertőzéssel szemben. A 
gyümölcs fogyasztás vesekő képződést gátló hatású lehet. 

Napjainkban körülbelül 400 narancsfajta ismert. A Navel na-
rancs könnyen hámozható; a Moro félvérnarancsot elsősorban 
Olaszországban termesztik, savanykás-édes, sötétvörös gyü-
mölcshúsú, kevés magvú, durván érdes héjú termés. A Shamouti 
a földközi-tengeri országokból származik, ovális, nagy méretű, 
vastag héjú, de felettébb ízletes gyümölcs. 

A Salustianas lágy és nagyon édes ízű fajta. A Sanguinelli 
igazi vérnarancs, Spanyolországban és Szicíliában termesztik; 
sötétvörös gyümölcshúsa, savanykás-édes íze van.

Az egyenletesen meleg hőmérsékletű területekről, Brazíli-
ából vagy Floridából származó narancsok halvány sárgák vagy 
akár enyhén zöldek is lehetnek. A nagy hőmérséklet ingadozás-
sal jellemezhető Spanyolországból származó gyümölcsök piro-
sas-narancssárgára érnek.

A narancs vagy narancslé fogyasztása után legalább fél órát 
várni kell a fogmosással, nehogy a gyümölcssav hatására felpu-
hult fogzománc erodálódjon.

Forrás: 
https ://w w w.gyogynoveny-volgy.com/belt iszt i to -

gyogynovenyek/narancs
dr. Macsári Judit



VÁROSUNK 2021. február16

Gyomaendrődi siker a Közügy-irat pályázaton

Harmadik helyezést ért el dr. Smiri Sándor, a Gyomaendrődi 
Járási Hivatal vezető-helyettese a Magyar Kormánytisztviselői 
Kar (MKK) Közügy-irat mininovella-író pályázatán.

A tavalyi második helyezést követően – dr. Smiri Sándor 
– idén is megmérette magát az MKK kormánytisztviselőknek 
kiírt pályázatán. A B.A.K.A. – 2020 című pályaművében az in-
tegritást és a jogkövetést vette górcső alá egy fanyar humorú 
történetben, melynek címszereplője egy különleges képessé-
gekkel megáldott kutya. A díjazott alkotások az MKK honlap-
ján és közösségi médiafelületén is megjelennek.

A Gyomaendrődi Járási Hivatal vezető-helyettese elmond-
ta: idestova húsz esztendeje, gimnazista kora óta ír kisebb el-
beszéléseket, novellákat.

Új eszközökkel gyarapodott a Vidra Mentőcsoport

A közelmúltban újabb nagy értékű eszközökkel gyarapo-
dott a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport eszközparkja.

Az „Önkéntes mentőszervezetek fejlesztése és felkészítése” 
elnevezésű KEHOP-pályázaton a mentőcsoport az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól egy négykerekű motor-
kerékpárt (quadot) és egy ahhoz tartozó utánfutót nyert.

Dr. Erdélyi Ferenc dévaványai gyógyszerész pedig 100 ezer 
forint értékű egészségügyi eszközt (kötszereket, sebfertőtlení-
tőt, egyéb sürgősségi betegellátáshoz kapcsolódó kellékeket) 
tartalmazó adománnyal támogatta a mentőcsoportot.
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Új kötetek a tanulás-tanítás támogatásához

A Gyulai Tankerületi Központ 2020 decemberében közel 
500.000 Ft-ot biztosított a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános 
Iskola könyvtári állományának fejlesztésére. A keretösszegből be-
szerzett könyvek támogatják az új Nemzeti alaptantervben meg-
fogalmazott célok, feladatok megvalósítását, segítik a pedagógu-
sok szakmai munkáját és hozzájárulnak a tanulói kompetenciák 
fejlesztéséhez. Örülünk, hogy az idejét múlt szakkönyvek helyett, 
modern, az idegennyelv-oktatást támogató szótárakkal, helyesírási 
szabályzatokkal, pedagógiai témájú tanári kézikönyvekkel, kötele-
ző olvasmányokkal bővült könyvtári állományunk.

Robotika verseny

Iskolánk 2019-ben LEGO Education Mindstroms EV3 esz-
közcsomagot nyert a „Programozz robotot! Programozd a jövőd!” 
pályázat keretében. A 2019/2020-as tanévben indultak el az eszkö-
zök használatához kapcsolódó első foglalkozások, valamint helyt 
adtunk egy az informatika világával foglalkozó pályaorientációs 
workshopnak is.

Ebben a tanévben a szakkörre járó 7.a osztályos tanulók részt 
vettek az első magyarországi online robotika bajnokságon az Edu 
Robotics Cup-on. A csapatnak önállóan kellett kidolgoznia egy sa-
ját ötleten alapuló projektet. Ennek része volt egy speciális robot 
építése és programozása, valamint a megfelelő írásbeli bemutató és 
videó dokumentáció elkészítése.

A diákok nagyon szép eredményt értek el, ugyanis mindössze 2 
hónap robotikai tapasztalattal a középmezőnyben végeztek az or-
szágos versenyen.

Szeretnénk a jövőben minél több tanulót bevezetni a robotika 
világába, ugyanis hiszünk benne, hogy a robotprogramozási fel-
adatok és versenyek közelebb hozzák a fi atalokat a természettudo-
mányokhoz, felkeltik az érdeklődésüket az innovatív technológiák 
iránt, illetve ösztönzik az informatikai, műszaki irányú pályavá-
lasztást.

Felkészítő tanár: Péter Ferenc.

A „málenkij robot” áldozataira emlékeztek

A II. világháborút követően tömegesen hurcolták kényszer-
munkára a legyőzött országok lakosait a Szovjetunióba. A szov-
jethatalom a német Harmadik Birodalom bűneit az ártatlan civi-
leken kívánta megtorolni. A mai Magyarország területéről 1944. 
decmeber 22. és 1945. február 2. között több, mint 60 ezer német 
nemzetiségű vagy német nevű nőt és férfi t hurcoltak el jóvátételi 
munkára. E tragikus történelmi esemény - a „málenkij robot” - 
gyomaendrődi áldozataira emlékeztek 202i. január 3-án a Gyomai 
Evangélikus Templomnál elhelyezett szál virággal és mécsessel.

A magyar kultúra napja

A Humán Munkaközösség játékra hívta a diákokat a Magyar 
kultúra napja alkalmából. A hét minden napján készültek a jeles 
naphoz kapcsolódó feladvánnyal, fejtörővel. Az eredményes meg-
oldásokat „kultúrzsetonnal” jutalmazták, amelyeket a magyartaná-
rotoknál beválthatnak a gyerekek egy ötösre, vagy piros pontokra.

Szánkóra fel!

Pár napos volt csak az igazi tél, de a gyerekek kihasználták min-
den percét!
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BÉKÉS MEGYEI FEJEK 1929.

Ezekkel a képekkel sorozatunk véget ért.
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P a r a s z t

Egy foglalkozásról kívánok írni, 
mert ez a szép, szláv eredetű sza-
vunk valójában a mindenhez értő 
mezőgazdaságban tevékenyke-
dő embert jelenti elsősorban. A 
történelem folyamán azonban 
különféle, legtöbbször sértő jelző-
vel illették. Már a két világháború 
között a bárdolatlan, faragatlan 
emberre mondták, hogy paraszt, 
aztán később buta paraszt, zsíros 
paraszt és még lehetne sorolni. A 
gazdálkodó embert korábban hi-
vatalosan földmíves megnevezés-
sel említették, manapság pedig a 
gazda megnevezés az elfogadott. 
Nekem a megfogalmazást leghite-
lesebben Szabó Pál népi író adta, 
aki önéletrajzi témájú Nyugtalan 
élet című Gyermekkor kötetében 
az alábbiakban jellemezte a pa-
rasztot.

„Sokat tudhatott tehát ez az or-
vos, sokat tudott a jegyző, akit ab-
ban az időben Kiss Gyulának hív-
tak, sokat tudott a pap, a tanító, a 
gyógyszerész és el tudott igazodni a 
rengeteg méreg között, de ezek ösz-
szevéve se tudtak annyit, mint egy 
értelmes parasztember.

Tessék ide hallgatni!

Édesapám ismerte a csillagos 
eget, rendre el tudta mondani, hogy 
ez a kaszáscsillag, ez a göncölszekér, 
ez a fi astyúk, ez a kiskasszás, ez a 
medve, s így végtől végig elzarán-
dokolt a magasságos égen. Tudta 
az időjárást, naplementékből, nap-
feljöttékből hajszálpontosan tudott 
következtetni, kitűnően tudott írni, 

olvasni, számolni, tudott a méhekkel 
bánni, (nem is olyan rosszul), tudott 
úgy kaszálni, mintha a gyepet vagy 
tarlót megberetválták volna, tudta 
a szőlőmívelést, ismerte a szőlőfaj 
tákat, hogy ez kékoportó, ez meg kö-
vidinka, ez saszla. ez nagyburgundi, 
hányféle szőlőt ismert! Értette a 
zöldoltást, értette a fásoltást, de is-
merte és tudott bánni a gyümölcs-
fákkal, hogy ez kanadai renett, ez 
sóvári, ez kalvill, ez batul, ez Török 
Bálint, ez … Vadoncot kell előbb ne-
velni magról, az első év után iskolá-
ba ültetni, hogy szép törzse legyen, 
szép kis koronát nevelni, aztán két 
év múlva kora tavaszon ékalakba 
oltani, azt kezelni, gondozni, két 
évre rá kiültetni. Tudta a halak ter-
mészetrajzát, ismerte a fajtákat, 
hogy ez kárász, ez keszeg,ez harcsa, 
ez cigányhal, ez tintahal, ez potyka, 
ez kecsege, tudott hálót kötni meg 
varsát kötni, különféle haltartókat 
csinálni, ismerte az áradások kelet-
kezését, a széljárások mikor, milyen 
időt hoznak, olyan kévéket kötött 

az aratáson, mint egy emelintet, 
értett a fúrás-faragáshoz, egyszer 
egy pincét épített a kamora alá, pe-
dig soha nem tanult kőművességet, 
tudott régi szép meséket mondani, 
tavasztájban tudta hol fészkelnek 
a vadrucák, s egyszer kézzel fogott 
egy vadrucát az Ingeresben, mennyi 
mindent meg tudott csinálni Édes-
apám! Bármilyen nyers gazzal, fával 
tudott tüzelni, fűteni, tudott tököt 
sütni  a határban … Nagyon értett 
a tengeri termesztéséhez, kapálásá-
hoz, nem lehet elsorolni, mi mindent 
tudott. S ez a tudás annyiféle ága-
zatú, hogy alig bírja összefogni az 
értelem. Ahányféle állat, annyiféle 
ismeretet kíván, ahányféle növény, 
annyiféle ismeretet kíván, s ahány-
féle ismeret, annyiféleképpen kell 
bánni vele az embernek.

De nemcsak az én apám tudta, 
ismerte ezeket így, s ennyire, hanem 
nagyon sok kisparaszt a faluban.”

Gyomaendrőd, 2021. 01. 28.
Várfi  András agrármérnök

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

Asztag - Czank Gábor plébános úr rajza. Ezentúl e kép kicsinyített változata lesz rovatunk logója
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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: 

• 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.

 Nagyon ügyeljünk arra, hogy soha ne te-

gyünk semmit, amíg el nem mondtuk a reg-

geli imádságainkat. Az Ördög egyszer ki-

nyilatkoztatta, hogy ha meg tudja szerezni 

a napunk első pillanatát, akkor a többi mi-

att már nem aggódik.

Vianney Szent János

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

KŐVÁRI JÓZSEF hunyai lakos, január 
17-én 78 évesen megtért Égi Urához.

NAGY DÁNIEL gyomaendrődi lakos, 
életének 11. esztendejében az Isten angya-
lai a mennybe vitték.

özv. TÍMÁR NÁNDORNÉ HANYECZ 
MÁRIA hunyai lakos, január 4-én, 84 éves 
korában az Örök Hazába költözött.

özv. UHRIN LAJOSNÉ HORNOK CE-
CÍLIA békéscsabai, korábban hunyai lakos, 
97 éves korában megpihent az Úrban. Te-
metése Hunyán volt, 2021. január 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.


