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A tartalomból:

Tisztelt Gyomaendrődiek!
Nehéz év áll mögöttünk és a követke-

ző évben sem lesz még olyan az életünk, 
mint a vírushelyzet előtt volt. A 2020-as 
év minden tekintetben megpróbáltatást, 
nehézséget és félelmet hozott közénk. 
Félelmet az ismeretlentől, megmutat-
ta esendőségünket, megmutatta, hogy 
amikor a vírusról van szó, nem számít, 
hogy a világ mely pontján él, milyen 
színű a haja, vagy milyen nyelvet beszél 
valaki. Sokszor mondjuk, de talán bele 
sem gondolunk valódi tartalmába: csak 
egészség legyen, az a fontos! Most meg 
kellett tapasztalnunk, hogy a népi böl-
csességek nem véletlenül születtek, év-
századok tapasztalata rejtőzik bennük. 

Mit is okozott ez a társadalmunk-
ban? Milyen lett a világ a vírus után?

Az bizonyos, hogy az emberi sebez-
hetőséget túl nagy áron tanultuk meg 
– és bízom benne, hogy megtanultuk. 
Olyan digitális forradalom ment végbe 
kényszerszerűleg egyik napról a másik-
ra, amely igaz, hogy már látható volt, de 
a következő tíz év programja között sze-
repelt. Felértékelődött az online tér, és 
amennyire áthelyeződött oda az életünk, 
logikusan következett volna mindebből 
az offl  ine találkozások elmaradozása és 
értékének csökkenése. De nem így volt! 
A viszontlátás öröme felértékelődött, a 
kimondott szó értéket nyert, az együtt 
töltött idő a legértékesebb valutává vált. 

Kívánok magunknak bölcsességet, 
hogy ezt meg tudjuk őrizni és tovább 
gondozni!

A legnehezebb megpróbáltatások 
idején el kell gondolkodnunk azon, hogy 
élhetünk-e tovább úgy, mintha mi sem 
történt volna? El kell gondolkoznunk, 
felelősen viselkedtünk, cselekedtünk 
minden esetben és körülmények között? 
Volt-e elég türelmünk, empátiánk em-
bertársaink iránt? Közös felelősségünk, 
hogy egymást segítve, támogatva csele-

kedjünk, hogy egymást és környezetün-
ket védve, jobb életet élhessünk. Ne tér-
jünk vissza abba a kerékvágásba, amelyet 
elhagytunk: törekedjünk arra, hogy job-
bá, szebbé tegyük saját és környezetünk 
életét, óvjuk gyermekeink jövőjét!

Tisztelt Olvasók!

Pilinszky jól megfogalmazta, amit 
meg szeretnék osztani Önökkel. 

„Szilveszterkor lépjük át az új év kü-
szöbét, s az elmúlás szomorúságán átra-
gyog az újrakezdés mosolya. A szilveszteri 
»hangulat« nagyon is összetett valami, s 
kivált az a hívő számára. Hála és remény, 
számadás és tervezgetés, mulatság és ko-
molyság, bánat és öröm találkozója a szil-
veszteri »tizenkettő«.” 

Jó egészséget, sikerekben gazdag 
boldog új évet kívánok Mindenkinek!

Adományozási ünnep 
másképpen16.

Advent a Rózsahegyi Iskolában10.

Toldi Balázs polgármester újévi köszöntője
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
Hagyományainkhoz híven november 30-án mi is meg-

gyújtottuk az adventi koszorún az első gyertyát. Az iskola 
aulájában elhelyezett koszorú egész decemberben a fi gye-
lem középpontjában volt, hiszen a karácsonyi ünnepkör 
megkezdődött. Minden hétfőn más és más egyházhoz tar-
tozó lelkész, plébános közreműködésével gyújtottuk meg a 
gyertyákat, adtunk kis ünnepi műsort. A járvány miatt csak 
az iskolarádión keresztül kapcsolódhattunk bele ezekbe az 
eseményekbe, a reggeli áhítatokba. 

Szent Miklósra december 7-én emlékeztünk. Ismét 

meglátogatott bennünket és idén is megajándékozott fi -
nom édességgel. Dalokat énekelve várták az osztályok, 
majd közös fotók készültek. Miklós püspök most is derűs 
perceket, vidámságot szerzett a gyerekeknek. 

December 12-én, szombaton pályaorientációs prog-
ramba kapcsolódtunk be, a Pályaorientációs Nap kereté-
ben. Elsősorban a hetedik és nyolcadik osztály kapott se-
gítséget a továbbtanulásban, szakmák kiválasztásában, az 
átalakult középfokú oktatás változásairól, lehetőségeiről 
hallgathattak előadást. Teszteket töltöttek ki, kisfi lmeket 
néztek meg és beszélgethettek a meghívott iskolák szakem-
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bereivel. A nyolcadikosok tíz órától online kapcsolódhattak 
a Békés Megyei Iparkamara által szervezett Pályaorientá-
ciós Nap eseményeihez, előadásaihoz. A délelőttöt az al-
sóbb évfolyamok is hasznosan töltötték. 

A Magyar Országgyűlés a magyar zászló és címer em-
léknapjául, így összetartozásunk egyik legfontosabb ünne-
péül március 16-át jelölte ki. A Nemzetstratégiai Kutatóin-
tézet a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan 
élő, valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és 
egyetemista számára két műfajban (rajz és esszé) hirdetett 
pályázatot. A pályázat kiírói a korcsoportok első három leg-
jobbnak ítélt pályamunka alkotóit jutalomban részesítették. 
A kiírók a kiemelkedő tehetségű pályamunkákat különdíjjal 
is jutalmazták.

Gubucz Liliána a 3. korcsoportban második helyezést 
ért el. Alkotása bekerült a Zászlók, ha lengenek c. könyvbe. 
A vírushelyzetre való tekintettel a díjat postai úton juttatták 
el a szervezők Lilinek.

Felkészítő tanára Szentpéteriné Uhrin Ildikó volt. A díj 
átadása decemberben volt. 

Karácsonyváró műsorunkat idén másképp szerveztük. 
A negyedik gyertya meggyújtása után Czank Gábor atya 
olvasott az evangéliumból és beszélt az ünnepről. 

December 18-án, pénteken minden osztály az aulában 
felállított fenyőfánál adta át ajándékait. Ezt követően a ter-
mekbe vonulva tekintették meg a korábban videóra vett 
ünnepi műsort, ezzel hangolódhattak a közelgő karácsony-
ra. Alsósaink jelenetben mesélték el a betlehemi történetet, 
míg a felsősök és gimnáziumunk diákjai verses-zenés ösz-
szeállításban szóltak a várakozásról, az ünnep csodájáról. (A 
gyertyagyújtások, valamint a karácsony műsor videófi lmjei 
megtekinthetőek honlapunkon.) 

Boldog, kegyelmekben, örömökben gazdag új esz-
tendőt kíván iskolánk, a Szent Gellért Katolikus Általá-
nos Iskola és Gimnázium valamennyi dolgozója és tanu-
lója!

(Bővebben információkért látogassanak el honlapunk-
ra <http://www.szentgellert.hu/>, illetve Facebook olda-
lunkra!) 
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Civil sarok Vaszkó András
Abban a szerencsés helyzetben va-

gyok, hogy az a munkám, ami a hobbim 
is. – Interjú Vaszkó Andrással

Kérlek, mesélj nekem a gyermekkorod-
ról, a Gyomaendrődön eltöltött éveidről! 

Gyomaendrődön születtem 1994-ben, 
pedagógus családban. Édesanyám történe-
lem szakos tanár volt a Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskolában, Édesapám jelenleg is 
matematika-földrajz szakos tanár ott. Sok 
irányba mutatott az érdeklődésem, már 
óvodás koromban szerepeltem mese- és 
versmondó versenyeken. A versenyeken 
való szerepléseim után Hajdú László (a 
helyi színjátszókör vezetője) meginvitált a 
színjátszó körbe. Felső tagozatosként a sza-
badidőm egy jelentős részét itt töltöttem el, 
így a társulat aktív tagja voltam – később 
ez az életem egyik fontos állomása is volt. 
Emellett atletizáltam és zeneiskolába is 
jártam. Sok tanulmányi versenyen is részt 
vettem (történelem, földrajz, matematika), 
ahol szép eredményeket sikerült elérnem. 
Természetesen a meteorológia gyermekko-
romban az egyik legkedvesebb „hobbim” 
volt. Nem voltam rossz tanuló, ez annak is 
köszönhető, hogy széles volt az érdeklődési 
köröm, és magamtól ültem le tanulni. Vé-
leményem szerint nem voltam különleges 
gyerek, jó tanuló voltam, de sokan azok – 
ez az időszak az útkeresésről szól, így én is 
számos területen kipróbáltam magam. 

Hova vezethető vissza a meteorológia 
iránti szereteted? Van kedvenc időjárási 
jelenséged, ha van, miért az?

Két természeti elem miatt kezdtem el 
érdeklődni a meteorológia iránt, illetve 
kezdtem el jobban megfi gyelni azokat. A 
havazást kisgyerekkorom óta szeretem, az 
1990-es években, azon belül is az 1995/96-
os évben volt egy nagyobb havas tél. Azok 
az évek szánkózásai maradhattak meg, sze-
rettem a hónak a látványát, és vártam is a 
havazást. A havazás iránti szeretetem mind 
a mai napig megmaradt, elmondhatom azt 
is, hogy a kollégáim között is én vagyok 
az egyik legnagyobb „hóimádó”. A másik 
meghatározó meteorológiai elemek a ziva-
tarok és a villámlások voltak. Gyerekként 
féltem a dörgésektől, nehezen is viseltem 
el a nagy zajokat. Amikor felcseperedtem 
egyre jobban tudtam, hogy milyen légköri 
folyamatok következtében alakultak ki, mi-
lyen légköri paraméterek és együttállások 
kellenek, hogy ezek a jelenségek létrejöjje-
nek. Tehát, ahogy haladtam az informáci-
ók gyűjtésével, úgy kezdtem egyre jobban 
megérteni, főleg gimnazistaként és egyete-
mistaként. Most már a viszonyunk megvál-
tozott, villámok és viharok megörökítése 
lett az egyik hobbim. A természet erősebb 
nálunk, nekem ez adja az adrenalint, és na-
gyon szeretek olyan dolgokkal foglalkozni, 
amit nem tudunk megváltoztatni – ami na-
gyon jó – és nagy kincsnek tartom azt, ha 
ezt előre tudjuk jelezni.

Hol folytattad tanulmányaidat az ál-
talános iskola befejezése után? 

Általános iskolai éveim alatt Hajdú 
Laci bácsi megszerettette velem a színját-
szást, emellett a vers- és mesemondó ver-
senyek eredményei motiváltak, hogy egy 
más, új irányba induljak el. Középiskolai 
tanulmányaimat a szentesi Horváth Mihály 
Gimnázium irodalmi és drámai tagoza-
tán folytattam. Nem mondom, hogy nem 
kacérkodtam a színészet gondolatával, de 
nem éreztem magamban azt a pluszt, ami 
predesztinálta volna, hogy elismert művész 
legyek. Azonban úgy gondolom, ha nem 
abba az iskolába jártam volna, nem biztos, 
hogy ma meteorológus lennék. Azért is sze-
rettem azt az iskolát, mert nem céltudato-
san színészeket képeznek a diákokból, ha-
nem olyan embereket, akik következetesek, 
tudják mit szeretnének kezdeni az élettel és 
megoldást találnak az élet problémáira. Az 
ott eltöltött évek tereltek abba az irányba, 
hogy nekem a meteorológiával kell foglal-
koznom. Cseh Lajos volt a földrajz taná-
rom, az Ő órái is inspiráltak, hogy mégis 
a meteorológiával foglalkozzak. Azért a 
drámai vonal továbbra is része maradt az 
életemnek. Nagyon fontos négy évként 
tekintek erre az időszakra, hiszen ezek az 
inspirációk abba az irányba tereltek, hogy a 
meteorológusnak tanuljak tovább.

Hogyan zajlik ma Magyarországon 
egy meteorológus képzése? 

A budapesti ELTE Földtudományi alap-
szakára jelentkeztem, annak befejezése után 
a Meteorológus mesterszakra felvételiztem, 
ugyanezen az egyetemen. Meteorológus 
mesterképzés az országban egyedül csak 
ott van. Nem könnyű elvégezni a képzést, 
ugyanis a tantárgyak többsége kapcsolódik 
a matematikához és a fi zikához. Sokan azt 

hiszik, hogy a földrajz a fő része, ami való-
ban hozzá tartozik, de a folyamatait a ma-
tematika és a fi zika írja le. Egyetemi éveim 
során, így nekem is elég sokat kellett fog-
lalkoznom e két tudománnyal. A gyakorlati 
meteorológia és előrejelzés azonban kicsit 
más. Matematikát és az informatikát első-
sorban a modellezők és az informatikusok 
használják. Addig az előrejelzéshez a föld-
rajz is (vagy bizonyos esetekben jobban) 
szükséges, hogy segítségével jobban megis-
merjünk egy-egy terület sajátosságait. Véle-
ményem szerint, ehhez egy elhivatottság is 
kell, hogy bekerüljön az ember és elvégezze 
a képzést. 

Egyetemi tanulmányaim alatt részt vet-
tem a Meteorológia Tanszék által szervezett 
előrejelzési versenyen is. Azt vallom, ha 
játszva tanul az ember, úgy sokkal jobban 
megtanulhatja a száraz anyagokat is. Remek 
gyakorlati és tapasztalati tudást jelent a ver-
seny azoknak, akik előrejelzők szeretnének 
lenni. Itt tud gyakorolni az ember, hogy mi-
ben fejlődjön, és milyen paraméterek vizs-
gálata és fi gyelése fontos. Maga a verseny 
számos készséget tud fejleszteni, ezek közül 
is az egyik legfontosabb az együttlátás ké-
pessége. Olyan ez, mint egy nagy puzzle, 
minden paraméter (hőmérséklet, felhőzet, 
csapadékmennyiség, szélviszonyok) egy-
egy puzzle darabnak felel meg. Egy jó elő-
rejelzéshez ezeket a puzzle darabkákat kell 
jól összeilleszteni. Ezt a versenyt sikerült 
kétszer megnyernem, emellett három évig 
a szervezője is voltam, és én élveztem ezt a 
feladatkört, mert rengeteget tanultam ezen 
időszak alatt. 

Hogyan kerültél az OMSZ-hez?
Az ELTE kapcsolatban áll az Országos 

Meteorológia Szolgálattal (OMSZ), így 
mindig értesülnek, ha van meg-
üresedett hely az OMSZ-on belül.  

Fotókredit: A RTL Magyarország/Tulok András
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Emellett vannak olyan oktatók az egyete-
men, akik főállásban az OMSZ-nál dolgoz-
nak. Egy-két szaktársammal egyetemben 
volt szerencsénk, hogy a végzős évünkben 
2017 decemberében kerestek előrejelző 
meteorológusokat az OMSZ-hoz. Sikeresen 
megfeleltem a felvételin, így 2018 februárja 
óta vagyok az OMSZ veszélyjelző osztályá-
nak munkatársa, de emellett időjárás-előre-
jelző feladatokat is ellátok. 

Milyen feladatokat látsz el az intézmé-
nyen belül?

Feladataim közé tartozik a veszélyes 
jelenségek előrejelzése, maga a veszélyjel-
zés időjárásfüggő, de mindig ott kell lenni, 
mert bármikor történhet olyan jelenség, 
aminek következtében megrendelésre kell 
dolgoznunk. (pl. egyes anyagok miként 
és hogyan terjedhetnek a légkörben és ezt 
időben jelezni kell.) Szerencsére egy évben 
viszonylag kevés veszélyes időjárási jelen-
ség van, de ha látható jelei látszódnak ilyen 
jelenségnek az előrejelzésben, fi gyelmez-
tetést (havazás, nagy mennyiségű csapa-
dék, köd, ónoseső, extrém hideg és hőség, 
szél) és riasztást (zivatar, hófúvás, ónos eső, 
felhőszakadás, szél) adunk ki. Fontos sze-
repkör, de ez ritkán látszódik. A riasztás 
járási alapú, addig a fi gyelmeztetés megyei 
alapon van meghatározva, itt három foko-
zatot különítünk el: sárga, narancs és piros. 
A fi gyelmeztetés azt jelenti, hogy számotte-
vő eséllyel történhet meg az adott megyé-
ben, ez elsősorban tájékoztató jellegű. Míg 
a riasztás már azt jelenti, hogy elég nagy a 
valószínűsége annak, hogy az adott járás-
ban bekövetkezik az esemény. Fontos, hogy 
helyén kezeljük a dolgokat és megfelelően 
értelmezzük, így az előrejelzésből hasznos 
információkat tud összegyűjteni az ember. 
Pl. ha riasztás van kiadva egy adott járás-
ra (pl. gyomaendrődire) zivatarra, az nem 
feltétlenül azt jelenti, hogy a járás területé-
nek egészén lesz zivatar, hanem a járás egy 
kisebb-nagyobb részén igen jó esély van 
a kialakulására a riasztás kiadását követő 
órákban. Ha például ezekkel tisztábban va-
gyunk, máris sokkal tisztábban látunk.

Az OMSZ-on belül nappali és éjszakai 
szolgálatokat látunk el. A munkám másik 
része a 2018-ban indult jégkár mérséklő 
rendszeren belül látom el. Mi szolgáltatunk 
meteorológia információkat, ami alapján 
döntenek a Nemzeti Agrárkamarában, 
hogy a generátorokat be kell e kapcsolni. 
Mi azt határozzuk meg, hogy mekkora va-
lószínűséggel lehet jégeső az adott járásban 
két-három órán belül. Nekünk a döntésho-
zatalban nincsen közünk, mi a szakmai ré-
szét tesszük hozzá. Sok esetben mi is korlá-
tozva vagyunk, hiszen vannak olyan esetek, 
amikor a helyi/lokális tényezők és sajátos-
ságok következtében olyan gyorsan ala-
kulnak ki a veszélyes jelenségek egy adott 
ponton, hogy nehezen tudjuk lereagálni, és 
az ilyenek bekövetkeztére általában két-há-
rom órával előtte a paraméterek előrejelzé-
sei alapján nem nagyon következtethetünk. 
Részt veszek ezek mellett az időjárásjelzői 
osztály munkáiban, rövid és középtávú elő-
rejelzéseket készítek, illetve segítek azok el-
készítésében. 2020 nyarától, már az interak-

tív médiás körbe is becsatlakoztam. Széles 
a skála, amin mozogni tudok az OMSZ-on 
belül, néha még repülésmeteorológiai fel-
adatokat is ellátok. Azt mondhatom, hogy 
sokrétű feladatot látok el a gyakorlati elő-
rejelzésben, mindegyik feladatkörhöz más-
más gondolkodást igényel, de pont ez adja 
számomra az egész varázsát. Mindezek 
mellett kutatói feladatokat is ellátok, esetta-
nulmányokat készítek, múltbéli események 
feldolgozását – cél ezzel az, hogy segítsük 
egy későbbi hasonló helyzet jobb kezelését. 

Számos médiafelületen találkozhattak 
már veled a nézők/hallgatók (Youtube, 
rádió, televízió), ezek a szereplések (szá-
modra) milyen további feladatokkal jár-
nak? 

Azt kell mondanom, hogy ez egy telje-
sen más munkakör, mármint az interaktív 
média. Itt is tisztában kell lenni az adott 
időjárási folyamatokkal és azzal, hogy mi 
várható a következő napokban. Mindennap 
délelőtt van megbeszélés, fontos a kommu-
nikáció, mert sokan sokfélét látnak. A nyil-
vánosság számára közölt előrejelzések egy 
megbeszélést követően kerülnek ki. Van 
olyan eset, amikor szakmai viták is vannak 
az adott csoporton belül. Az előrejelzést, 
amit megalkottatok, azt minél közérthe-
tőbb formában kell átadni az emberek szá-
mára, de sokszor pont ez a legnehezebb ré-
sze a dolognak. Főleg akkor van nehezebb 
feladatunk, amikor bonyolultabb időjárási 
helyzet kialakulására számítunk. Ekkor is 
tudunk biztos információkkal szolgálni, 
viszont ilyenkor a valószínűség határozza 
meg a kommunikációnkat, a mondaniva-
lót. 

Egy rádiós, tévés és interaktív videó 
másfajta hozzáállást és felkészülést igényel. 
A rádió azért egyszerűbb, mert ott előre 
meg tudja írni az ember a szöveget. Vannak 
olyanok, amik felvételről mennek, ott meg 
van adva, hogy mennyi idő áll rendelke-
zésre (kb. 45 mp – 1 perc). Ebből a szem-
pontból a Kossuth Rádió kicsit más, mert 
ott élőben megy az adás, így a rendelkezés-
re álló idő változhat, így ebben az esetben 
mérlegelni kell, hogy mi lehet éppen fontos 
a hallgatóság számára.

A Youtube-videós tevékenységet na-
gyon szeretem, mert ott nem nagyon van 
időkorlát, és szakmai tudást is hozzá lehet 
fűzni. Ebben a műfajban igyekszik az em-
ber lényegre törő lenni, de emellett bemu-
tatni olyan produktumokat, amelyek lát-
ványosak a nézők számára és segíthetik a 
megértést, hogy milyen folyamatok állnak 
az adott időjárás mögött. A szakmaiság 
nagy hangsúlyt kap és szabadkezed van, 
hogy mit akarsz bemutatni abban a vide-
óban. Nagyon fontos, hogy a háttérben 
megjelenő képekről, animációkról hitele-
sen tudj beszélni. Szerencsére, sok pozitív 
visszajelzést kapunk ezekről a videókról. Az 
OMSZ Facebook és Instagram fi ókján lévő 
megosztások is az előbb felsorolt célokat 
szolgálják. Célunk a hiteles és szakmai in-
formációk átadása az embereknek számá-
ra, fi atalos és közérthető formában –– de a 
visszajelzések többsége pozitív.

Belecsöppentem a televíziózás világába 

is 2020 októberében, ami kicsit más világ. 
A televíziónál - mint a rádió esetében - van 
egy bizonyos időkeret, amibe bele kell fér-
ned. Ennek révén, abban fejlődhetsz, hogy 
hogyan kell egy várható időjárást 1 vagy 2 
percen belül prezentálnod, ami szakmailag 
igen nagy kihívás, de izgalmas.

Milyen kihívásokkal néz szembe a szak-
mád a 21. században?

Mindig is az marad a legnagyobb ki-
hívás, hogy a hétköznapi embernek köz-
érthetően tudjuk átadni az előrejelzési 
információkat. Olyan nem lesz, hogy egy 
adott pontban egy adott pillanatban pontos 
előrejelzéseket tudjunk adni. Ez egyszerű-
en lehetetlen, mert az előrejelzések mérési 
adataiból dolgozunk. Azok a rendszerek, 
amik kiszámolják, hogy milyen folyamatok 
uralkodnak azokat mérési adatokkal kell 
kiegészíteni. (Nincsen annyi eszközünk, 
hogy minden pontban mérőállomás le-
gyen.) Olyan légköri modell sohasem lesz, 
ami pontos mérésekkel le tudná fedni a tel-
jes légköri atmoszférát – ez a térbeli korlát. 
Időbeli korlátot jelent, hogy így is rendkívül 
sok adatunk van, mert sűrű a mérőhálózat. 
Hatalmas adathalmaz van, akkora, amit 
még egy mai szuperszámítógép sem lenne 
képes feldolgozni. A globális és a regionális 
modellek kisebb adathalmazzal dolgoznak 
– bizonyos területet és bizonyos időt fednek 
le. Ezek pontosabbak és közelítőbb adatok-
kal dolgoznak, de így lehet kiküszöbölni 
az időbeli és térbeli határokat. A modellek 
felbontásának növelése egy további kihívás. 
Az utóbbi időszakban a meteorológiában 
egyre inkább a valószínűségi előrejelzést 
alkalmazzuk. Ez nemcsak időbeli, hanem 
térbeli valószínűséget is jelent az időjárá-
si jelenségeknél. Különböző paraméterek 
előrejelezhetőségének kutatásával is próbá-
lunk fejlődéseket elérni az előrejelzésben. 
További kihívást jelent kezelni azokat az 
álhíreket vagy téves állításokat, amelyek az 
OMSZ-ra hivatkoznak. A közösségi média 
elterjedésével ezek a cikkek és posztok is 
jobban elterjedtek, és ha nem jön be az ezek 
által „jósolt” időjárás, akkor Mi (OMSZ) 
vagyunk a hibásak. Nehéz dolgunk van, 
hogy úgy kommunikáljunk, hogy ne for-
gassák ki a szavainkat. Tanácsom, hiteles 
forrásokból tájékozódjanak az emberek, 
ami jelen esetben a Meteorológiai Szolgálat 
csatornáihoz kapcsolódik.

Elmondanád, hogy milyen folyama-
tok eredményeként valósulhat meg a fe-
hér karácsony?

Statisztikailag az elmúlt 100 év alatt ke-
vés alkalommal volt fehér karácsony, amit 
a klímaátlag is alátámaszt. Ennek légköri 
okai vannak, tehát akkor lehet fehér a ka-
rácsony, vagy nagyobb havazás, ha nyugati 
áramlás gyengül. Nálunk a nyugati áramlás 
dominál, ha ez erős, akkor általában eny-
he a tél itthon. Akkor vannak hidegebb te-
lek, ha a nyugati áramlás helyett észak-déli 
irányú áramlás valósul meg. Amikor észak 
felől vagy kelet felől (szárazföld irányából) 
érkezik a hideg levegő. Viszont: nagy orszá-
gos havazások nem északról és keletről jön-
nek, hanem jobbára délies (dél, délnyugat, 
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délkelet) irányból. Ez azért következhet be, mert ez a hideg levegő 
száraz és ez lejut a mediterrán térségbe, ahol enyhe páradús levegő-
vel találkozik és itt a kettő összekeveredik. Ez a légörvény gyakran 
a Kárpát-medencébe is megérkezik. Nagy havazás akkor valósulhat 
meg, ha lent és fent is hideg a légkör, ha ez nem érvényesül, gyakran 
más halmazállapotú csapadék eshet (pl.: ónoseső). A napforduló-
hoz (december 21-22.) nagyon közel esik a karácsony és ekkor már 
a sarki hidegbázis erős, de még nem hűlt le eléggé a déli terület. En-
nek következtében erősek a hőmérsékleti kontrasztok, így erőteljes 
tud maradni a nyugati áramlás, azaz a kontinens belsejébe enyhe 
levegőt szállít. Ennek következtében nem szokott különösebb hő-
mérsékleti változások bekövetkezni nálunk. Egyébként az, hogy a 
fehér karácsonyról ki mit gondol, egy relatív dolog, hiszen orszá-
gonként is más a defi níció. Fehér karácsonyról hazánkban akkor 
beszélhetünk szakmailag, ha december 24-én és/vagy 25-én, ha fedi 
hó a tájat – sokaknak is ez jelenti a fehér karácsonyt. A karácsonyi 
időjárási folyamatokra – biztosabb információkat –, körülbelül az 
előtte lévő egy héttel látunk rá, addig nem tudunk hiteles tájékoz-
tatást nyújtani ez ügyben, és ez így lesz az előttünk álló években is 
biztosan.

Mivel töltöd a szabadidődet? 
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az a munkám, ami 

a hobbim is. A szabadidőmet is az időjárási jelenségekkel és annak 
minél szélesebb megismerésével töltöm. Főként nyaranta megha-
tározó a viharvadászat, ami feldob. Ha ez „csak” Budapesten tud 
megvalósulni már az is jó, vagy ha havazik, akkor nagyon szeretek 
sétálni. Szeretek kirándulni, akár spontán is, így jutottam el számos 
európai városba is. A drámai vonal továbbra is megmaradt, hacsak 
a színházba járás tekintetében is. Időként futok is, de ebben az év-
ben kevesebb hobbimnak tudtam eleget tenni.

Hogyan látod a jövődet? 
Azt gondolom, hogy most a helyemen vagyok. Azzal már tel-

jesült a gyerekkori álmom, hogy az OMSZ-hoz kerültem, és azt 
csinálhatom, amit szeretek. Azt érzem, hogy fontos vagyok, de 
emellett fejlődhetek is. Részese szeretnék lenni, hogy hogyan fej-
lődik a következő években a meteorológia. Szakmai szempontból 
szerintem a legjobb helyen vagyok. Az már bónusz, hogy a szak-
mai tudásomra az ország egyik legnézettebb televíziós csatornája 
is igényt tartott. 

Dávid Benjámin

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

Tisztelt Gyomaendrődiek! 

Eltelt egy esztendő. 
Múló pillanat ez az örök-
kévalóság végtelenében, 
mégis ma erre az egyetlen 
percre fi gyelünk, erre vá-
runk szerte a nagyvilág-
ban. Vajon miért? Hiszen a 
múló idő hömpölygésében 
még csak meg sem botlik 
az óra mutatója, amikor át-
lendül az éjfélt jelző 12-es 
számon… Mögöttünk és 
előttünk azonban egy-egy 
esztendő áll. Ami egy éve 
még a remélt, ismeretlen 
jövendőt jelentette, az a 
hamarosan már múltként 
tekint reánk a maga ta-
nulságaival, sikereivel és 
kudarcaival. Egyben azon-
ban biztosak lehetünk: 
bármit is hozott számunk-
ra az óesztendő, a megélt tapasztalatokból ma új utat rakhatunk 
az előttünk álló újéven át céljaink, feladataink felé. A szilveszteréj 
vidámsága, optimizmusa most az első lépést jelenti ezen az úton. 
Bízom benne, hogy a legtöbben ilyen érzésekkel, lehetőségként te-
kintünk az előttünk sorakozó hetekre, hónapokra, hiszen az élet 
rendje szerint a jövendő végül mindig a múlt fölé kerekedik. Az 
emberiség fejlődésének egyik legnagyobb mozgatója épp ebben 
rejlik: a folyamatos változás és változtatás igényében és a mind-
ehhez szükséges erőben. Nézzünk hát körbe most magunk körül 
és keressük meg mindazt, amin változtatni szeretnénk az előttünk 
álló időszakban. Egyéni életünkben és közösségeinkben egyaránt 
számos ilyen pontot találhatunk. Minél többen keresünk konkrét 
célokat, kihívásokat az újévbe lépve, annál biztosabb, hogy ezek a 
közös munka által a jövőben is összekötnek majd bennünket. Min-
den korábbi időszaknál fontosabb most, hogy ez így legyen, hiszen 
Magyarország és a körülöttünk változó szűkebb és tágabb világunk 
a nagy változások és az ezekkel járó komoly kihívások időszakát 
éli, melyben csak közösségként összefogva állhatunk helyt. A mö-
göttünk gyarapodó óévek sora önnön munkánk mellett az őseink 
által reánk hagyott örökséget is magában rejti, míg az újév lehető-
ség arra, hogy mi is méltó módon adhassuk tovább mindezt. Ehhez 
boldog emberként, boldog és sikeres családokként kell helyt áll-
nunk. Szeretném, ha ezt a boldogságot és az ehhez szükséges hitet 
vinnénk hát magunkkal 2021-be célok, álmok, tervek formájában. 
Ehhez kívánok Gyomaendrőd város minden lakójának sikerekben, 
egészségben gazdag boldog újesztendőt! 

Dankó Béla
országgyűlési képviselő

Ú j é v i  k ö s z ö n tő
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Kedves Gyomaendrődi Polgárok! 

Új évet köszöntöttünk nemrég, új reményeket 
fogalmaztunk meg. Emberöltő alatt ekkora sóhajjal évet 
nem zártunk le, mint a 2020-as esztendőt. Megszokott 
életünk mozzanatai, amelyek addig észrevétlenül, 
természetes módon adtak keretet mindennapjainknak, 
szinte egyik napról a másikra kerültek korlátozás 
vagy tiltás alá. Sokszor érezhettük úgy: darabokra 
hullott a világunk, és ebben az új bizonytalanságban 
nem maradt más kapaszkodó, csak a szeretteink és a 
hitünk. Ez adott nekünk erőt megélni a nehézségeket, 
legyűrni az aggodalmakat, tenni a dolgunkat. Hiszen 
az élet nem állt meg, ha utazni, szórakozni, társas 
életet élni nem is tudtunk úgy, mint azelőtt, de a 
munkánkat el kellett végeznünk nehezített pályán 
is. Magyarország helytállt a bajban, megtanultunk 
magunkra és egymásra vigyázni, otthon tanítottuk 
gyermekeinket, végeztük teendőinket, gyógyítottuk 
betegeinket, elláttuk a lakosságot a mindennapi 
betevővel. A pandémia farvizén felértékelődött az 
egészségünk és az élelmiszer, mindenki számára 
bizonyosságot nyert, hogy a mezőgazdaság, az 
élelmiszeripar stratégiai ágazat, a nemzet túlélésének 
egyik fő garanciája.

Ezekben az embert próbáló időkben kaptam új 
megbízatást mint élelmiszerlánc-felügyeletért 
felelős államtitkár. A hazai élelmiszer-biztonsági 
és állategészségügyi rendszer hosszú évek tudatos 
munkájának eredményeképpen az egyik legstabilabb 
struktúra – nemcsak a térségben, de világszinten 
is. A 2012-ben létrehozott Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatalnak (Nébihnek) rálátása és 
ráhatása van a teljes hazai élelmiszerláncra a maga 
teljességében a vetőmagtól az asztalunkra kerülő 
kenyérig, a napos csibétől a hentesboltig. A Nébih 
nemcsak „békeidőben” bizonyított, hanem korábbi 
állatjárványok idején is: Magyarországon nem volt 
tömeges, élelmiszer eredetű megbetegedés sem fi pronil 
szennyeződés, sem sertéspestis, sem madárinfl uenza 
idején. A mostani világjárvány alatt, amikor szerte a 
világon kiemelt hangsúly helyeződött a zavartalan 
ellátással párhuzamosan az élelmiszer-biztonságra, 
a magyar rendszer nagyszerűen vizsgázott - 
erre személy szerint is nagyon büszke vagyok. 
Kinevezésemmel azt a szép, felelősségteljes feladatot 
kaptam, hogy minőségi, egészséges élelmiszereket 
biztosítsunk a magyar háztartásoknak. Legfőképpen 
hazait, ez az egyik fő küldetésünk. Magyarország 
agrárország, klímánk, természeti adottságaink és 
évszázados agrárhagyományaink lehetővé teszik az 
önellátásunkat, erre építhetünk és kell is építenünk. 
Arra bíztatok mindenkit, hogy válassza a hazai 
élelmiszert. Nagyon komoly szakmai apparátus 

őrködik nap mint nap afelett, hogy az itthon termelt 
és előállított élelmiszer megfeleljen a legszigorúbb 
előírásoknak. A magyar termék nem hajózott át 
a fél világon, nem vesztegelt napokat kamionok 
hűtőládáiban, frissen, zamatosan hozzáférhető. Nem 
beszélve arról, hogy ezáltal hazai munkahelyeket és 
iparágakat segítünk megőrizni. Amikor a mesében 
a legkisebb lány azt mondta az édesapjának, hogy 
úgy szereti, mint a sót az ételben, az ösztönös népi 
bölcsesség fogalmazódott meg e kijelentésben, 
nevezetesen, hogy gyakran a leghétköznapibbnak 
tűnő dolgok a legfontosabbak az életünkben. Mint 
a só, mely megízesíti a táplálékunkat, vagy éppen 
maga az élelem, melynek akkor érezzük jelentőségét, 
ha nem jut elegendő vagy megfelelő minőségű belőle. 

Kívánok a gyomaendrődieknek boldog új esztendőt 
egészségben, szeretetben, hitben, bőségben, ne 
szenvedjenek hiányt semmiben! Mindig jóérzéssel 
vagyok Gyomaendrőd iránt, és bár anyósom 
édesanyjának fájó elvesztése óta ritkábban van 
alkalmunk Önökhöz látogatni, mindig szeretettel 
gondolok az ottani emberekre, a városra.

Boldog 2021-et, Gyomaendrőd!

Erdős Norbert újévi üzenete
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Disznóvágás (Czank Gábor plébános úr rajzai)
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Húszéves a hunyai templom

20 éve, 2000. december 23-án, szombaton délelőtt 10 óra-
kor a Gyulay Endre püspök úr felszentelte a hunyai Szent Lász-
ló Király templomot. Ezt az évfordulót megünnepelendő Jakab 
Zoltán Tibor hunyai plébániai Kormányzó felkérte Gyulay Endre 
Nyugalmazott Megyéspüspök Urat arra, hogy 2020. december 
12-én délelőtt a hunyai templomban egy ünnepi misét szíves-
kedjen bemutatni. Bár a húszéves ünnepi misét lemondtuk a ko-
ronavírus miatt, 2020. december 23-án, az évforduló napján az 
eredeti terveknél szerényebb módon, az espereskerület papsá-
ga, a zarándokok és a Püspök atya nélkül, de az Isten elé álltunk 
imádkozva, hálát adva.

Zoltán atya a prédikációjában elmondta: 
„Mindenekelőtt Isten háza a templom. Ami nem csak az Ő tu-

lajdona, hanem az Ő otthona. Sokfelé lehet találkozni Vele, de ez 
a hely a biztos. A templom nem egy kulturális kincs, építészeti 
remekmű, hanem mindenekelőtt az áldozat helye. Krisztus ál-
dozatáé. Aki minden misében önmagát adja vértelen áldozatul. 
Beleborzongunk Isten valóságának távlatába, és elbűvöl min-
ket hívogató szeretete. Ilyen találkozás színhelye a templom, az 
imádság és az imádás háza. Ezért igyekezett a hívő ember min-
dig a legszebbet, a legértékesebbet alkotni, amikor templomot 
épített.

Mi ma hálás szívvel gondolunk a Jóisten segítsége mellett 
azon testvéreinkre, akiknek az adományával és / vagy munkájá-
val ez megtörtént.”

Jakab Zoltán
hunyai plébániai kormányzó
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A Rózsahegyi Iskola hírei
Adventi készülődés a Rózsahegyi iskolában

Ebben az évben módosítottunk az adventi rendezvényeink 
lebonyolításán, de reményeink szerint így is sikerült a karácso-
nyi készülődés hangulatát becsempészni az iskola falai közé. A 
hetedikesek szervezték a programokat, ők készítették az ünnepi 
dekorációt is. A közös gyertyagyújtások alkalmával az osztályok 
iskolarádión keresztül hallgatták a verses, zenés műsorokat, a 
hetedikesek pedig a zsibongóban személyesen vettek részt az 
eseményeken. A hagyomány szerint mindig a 7. évfolyamos ta-
nulók közül gyújtja meg a gyertyát valaki, akit kiválaszt a közös-
ség. Kiválasztottnak lenni nagy megtiszteltetés. Ebben az évben 
úgy döntöttek a gyerekek és osztályfőnökeik, hogy felnőtteket 
választanak és kérnek fel, akiknek szeretnének ezzel köszönetet 
mondani. Ezúttal Farkas Zoltánnét, Gyetvai Jánosnét, Tímárné 
Tóth Adriennt, Dobák Anikót érte a megtiszteltetés. Az iskola 
közössége különleges meglepetéssel is készült. Minden tanu-
ló és dolgozó készített egy papír harangot, amelyekre rajzokat, 
jó kívánságokat írtak, majd harangfüzért készítettek belőlük. A 
harangfüzért Farkas Zoltánné intézményvezetőnek adták át ün-
nepélyes keretek között abból az alkalomból, hogy intézmény-
vezetőként ez a tizennyolcadik, egyben utolsó karácsonya az 
iskolában. Nagyon kedves gesztus volt, köszönet érte minden-
kinek.

A gyerekek nagy örömére megérkezett a Mikulás is, minden-
ki kapott ajándékot. Kicsit másképp, de megtartottuk a karácso-
nyi vásárt is, amelynek megszervezésével elértük a kitűzött cé-
lunkat, apró ajándékokat, csemegét vásárolhattak a gyerekek, és 
feltöltöttük a szülői munkaközösség kasszáját is. Az utolsó taní-
tási napon a közös ünnepség elmaradt, helyette osztálykeretben 
ünnepeltek a gyerekek. Reméljük, hogy jövőre a hagyományos 
keretek között készülhetünk a karácsonyra.

További információk, fotók az iskola honlapján: www.
rozsahegyiiskola.hu
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A Magyar Labdarúgó Szövetség őszi mérkőzések tavaszi 
megrendezésére vonatkozó elnökségi határozata alapján elké-
szült a Békés megyei labdarúgás tavaszi idény lebonyolításának 
tervezete. A több elmaradt forduló miatt a program sűrű, de eb-
ben a formában oldható meg a legoptimálisabban, amennyiben 
a koronavírus járvány nem írja felül az elképzeléseket.  

A tavaszi program kialakítása során előnyt élvezett, hogy a 
megyei I. osztályú bajnokság május végére befejeződjön, továb-
bá a programba minél kevesebb hétközi forduló legyen beik-
tatva. Annak érdekében, hogy a korai kezdés ellenére tartható 
legyen a mostani ütemterv, az MLSZ helyi igazgatósága több 
helyszínen műfüves játéktereket biztosít, ha a csapatok igényel-
ni fogják. 

A csapatok hazai pályán rendezhetik meg a mérkőzéseiket, 
amennyiben megfelelően előkészítik a pályát, de ha az nem al-
kalmas a játékra, akkor az adott párharc résztvevői át lesznek 
irányítva az igazgatóság által lefoglalt legközelebbi műfüves já-
tékterekre. A vírushelyzet, vagy az extrém időjárási viszony köz-
beszólhat, az viszont már ténylegesen új helyzetet idézne elő.

Az utánpótlás korosztályok bajnokságainak lebonyolítását is 
megbolygatta az idő előtti őszi évzárás. A fi atalok programter-
vezetének kialakításakor azt kellett fi gyelembe venni, hogy az 
időjárás miatt ne kezdődjenek el februárban a bajnokságok, az 
iskolai időszakban hétközi fordulókat se kelljen beiktatni. Szü-
netelnek majd a küzdelmek a középiskolai ballagások hétvégé-
jén, e három összetevő miatt kellett júniusra kitolni a bajnokság 
végét.

A pótlásra váró felnőtt mérkőzések időrendje:
2021. február 13. Szombat

Kvalifi kációs bajnokság
A csoport:
Tótkomlós TC–Békéscsabai MÁV SE
Kunágotai TE–Jamina SE
Dobozi SE–Békéscsaba 1912 Előre II. 
Orosházi MTK-ULE 1913–Szabadkígyósi SZSC

B csoport: 
Szarvasi FC–Gyomaendrődi FC
Nagyszénás SE–Csanádapácai EFC
Mezőkovácsházi TE–Mezőhegyesi SE

C csoport: 
Dévaványai SE–Kétegyházi SE
Csabacsűdi GYLSE–Sarkadi KLE

2021. február 20. Szombat. 
Kvalifi kációs bajnokság
A csoport: 
Kunágotai TE–Békéscsabai MÁV SE
Tótkomlósi TC–Dobozi SE

B csoport:
Békésszentandrási HMSE–Gyomaendrődi FC
Szarvasi FC–Nagyszénás SE

C csoport:
Dévaványai SE–Gyulai TFC

Elészült a tervezett fociprogram

A felnőtt bajnokságok tavaszi menetrendje – 2021.

Időpontok Nap Megyei I. Megyei II/A Megyei II/B Megyei III Megyei Kupa
Február 13. Szombat Elmaradt Elmaradt
Február 20. Szombat Elmaradt Elmaradt Elmaradt Elmaradt

Február 27-28. Hétvége 1. ford. 1. ford. 13. ford. 13. ford.
Március 6-7. Hétvége 2. ford. 2. ford. 14. ford. 14. ford.

Március 13-14. Hétvége 3. ford. 3. ford. 15. ford. 15. ford.
Március 20-21. Hétvége 4. ford. 4. ford. 16. ford. 16. ford.
Március 27-28. Hétvége 5. ford. 5. ford. 17. ford. 17. ford.

Március 31. Szerda 3. ford.
Április 3-4. Hétvége 6. ford. 6. ford. 18. ford. 18. ford.

Április 10-11. Hétvége 7. ford. 7. ford. 19. ford. 19. ford.
Április 17-18. Hétvége 8. ford. 8. ford. 20. ford. 20. ford.

Április 21. Szerda 4. ford.
Április 24-25. Hétvége 9. ford. 9. ford. 21. ford. 21. ford.

Május 1-2. Hétvége 10. ford. 10. ford. 22. ford. 22. ford.
Május 8-9. Hétvége 11. ford. 11. ford. 23. ford. 23. ford.
Május 12. Szerda 12. ford. 24. ford.

Május 15-16. Hétvége 13. ford. 12. ford. 25. ford. 24. ford.
Május 19. Szerda 25. ford. Elődöntő

Május 22-23. Hétvége 14. ford. 13. ford. 26. ford. 26. ford.
Május 26. Szerda 15. ford.

Május 29-30. Hétvége 16. ford. 14. ford. 27. ford. 27. ford.
Június 5-6. Hétvége Osztályozó 15. ford. 28. ford. 28. ford.
Június 9. Szerda Döntő

Június 12-13. Hétvége Osztályozó 16. ford. 29. ford. 29. ford.
Június 19.20. Hétvége 30. ford. 30. ford.

Fülöp Zoltán
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Rovatvezető: Polányi Éva

„Induljunk útnak tehát...”

Egy májusi gyalogzarándoklat képei jönnek elém. Reg-
geli szentmise, színes üvegablakokon beáradó fénypász-
mák, plébánosunk útnak indító szavai, templomunk távo-
lodó tornya, messze kísérő harangzúgása, majd maroknyi 
csapatunk előtt kanyargó út… a gáton. 

Kavargó gondolatok az eljövendő négy napról, hátra-
hagyott szeretteinkről, „bírom-e a száz kilométert?” kérdése, 
és az itthon hagyott feladatok feletti aggodalmak békétlen-
sége…

Aztán lassulnak friss lépteink, egyenletes tempóvá sze-
lídülnek, ahogy a kanyargó Hármas-Körös menti gát tete-
jéről megszelídülnek házak, kertek, ártér, s az ember nélküli 
természet beleolvad a szikrázóan kék tavaszi égbe… útban 
Nagyvárad felé. 

Egyre távolodunk, s a megszokásból (is) lefelé néző em-
ber tartása lassan megváltozik. Kiegyenesedik, kezd elsza-
kadni földi nehézkedéseitől, s elkezd felfelé figyelni. Tüdeje 
tágul, s légzésével összhangban észreveszi azt, amit a min-
dennapok cselekvéskényszere elhomályosít. Az út során 
egyszerűvé válik életünk, a kevés beszéd először felerősíti, 
majd lecsendesíti a fejünkben zakatoló gondolatokat. 

A természet, a teremtett világ szépsége, a rügyek robba-
nása, az ártéri fák hirtelen zöldbe borulása másfajta létálla-
potba emel. És hálára hív. 

„Mindenért hálát adjatok!” A szikrázó napsütötte órá-
kért, a vérhólyagos lábakért, a göröngyök tűszúrásaiért, az 
izmok hasító fájdalmaiért. Találkozásokért a szálláshelye-
ken és útközben, hozzánk csatlakozó zarándoktársaink élet-
történeteiért… a hűsítő vízért, a szélért, mely „ott fúj, ahol 
akar” (most leginkább a gát tetején), a csillagokkal teleszórt 
éjszakákért…

Negyedik nap délelőtt már a váradi Szent László-szé-
kesegyház ünnepi szentmiséjén vagyunk. Ide igyekeztünk. 
A környékből és távoli vidékekről érkező, népviseletbe 
öltözött sokasággal együtt énekeljük a Himnuszt, együtt 
mondjuk a Miatyánkot. Lélekben most érkezünk meg.

Sok kilométer gyaloglás után letesszük magunkkal ho-
zott kéréseinket, s az úttól megtisztulva kérjük Szent László 
királyunk közbenjárását. 

*
Egy szép, karácsonyra kapott könyv, a Magyar Zarán-

dokutak lapozgatása közben jutott eszembe a Gyomaend-

rőd és Nagyvárad között megtett Szent László gyalogzarán-
doklatunk. 

A könyv 2020-ban jelent meg Dr. Barna Gábor néprajz-
kutató, a Szegedi Tudományegyetem emeritus professzora 
szerkesztésében, Beer Miklós püspök ajánlásával. Értékes 
képi anyagát (mások mellett) Gyomaendrőd két plébánosa 
– a jelenlegi: Czank Gábor és korábban itt született-szol-
gált: Iványi László atya – is gazdagította. Örömmel fedez-
tem fel fotóikat, melyek önmagukban is gyönyörködtetnek, 
„meditációs objektumok”.

Ezt írja Beer Miklós püspök úr: „Mindig elgondolkod-
tatott a zarándoklat belső indítéka, lelki háttere. […] A 
zarándokúton megkíséreljük átélni életünk nagy kalandját 
olyan értelemben, hogy belesűrítjük az útba életünk esemé-
nyeit, adottságait, feladatait, örömeit, fájdalmait, a múltat 
és jövőt, a hálát és az aggódást, a kudarcainkat, bűnein-
ket, mindent, ami a személyes életünk része. Mindezzel 
együtt próbáljuk átélni a végső nagy találkozást az Úristen-
nel. Szeretnénk „rendbe tenni dolgainkat”. A célállomás, a 
templom a transzcendens világot jelképezi. […] Én is cso-
dálom, tisztelem a nagy zarándokutakat, de sokkal jobban 
örülök annak, ha felfedezzük szülőföldünk zarándokhelyeit. 
Ezek kötnek össze bennünket magyar történelmünk öröksé-
gével, elődeink hitével, ugyanakkor segítenek egymást is 
észrevenni, megtalálni. […] Térben és időben éljük életün-
ket. A környezet – ez a csodálatos Kárpát-medence – és 
a történelmünk az Úristen ajándéka. Ez az életterünk, és 
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benne az Út maga Jézus Krisztus. Nagy értéke ennek a 
kötetnek, hogy végigvezet bennünket a zarándoklat gya-
korlatának történelmi kibontakozásán, formálódásán. […] 
A zarándoklás mindig időszerű. Valamilyen módon mind-
nyájunknak szükségünk van rá.”

Barna Gábor előszavában így vall: 
„Az ember egész életében – születésétől haláláig – úton 

van. Úgy is mondjuk: ez az életút. A keresztény embernek 
pedig úti célja van: készül az Istennel való találkozásra. Éle-
tünk állandó bizonytalanság. Egyetlen biztos pont az út és 
végcél: Isten. Egy-egy zarándokút pedig e nagy életzarán-
doklat metaforája, előképe, felkészülés a nagy találkozásra.

Ebben a szellemben szerveződött meg vagy szerveződött 
újjá a történeti magyar hazában, a közép-európai térségben 
több zarándokút – ilyen például a három (dunántúli, ba-
ranyai, dél-alföldi) Szent Márton-út, a Sárospatakról Kas-
sára vezető Szent Ezsébet-út vagy a Mária-utak hálózata. 
A könyv fejezetei ezeken vezetik végig az Olvasót, hogy 
útjuk során ne csak a térben, hanem az időben, a történe-
lemben, elődeink életében is jól tájékozódhassanak. 

E könyv tehát mindenkinek szeretne segíteni: zarándok-
nak és turistának egyaránt, hogy felhívja a figyelmet az 
utak szépségeire, az ott élő emberekre, az úton található ér-
tékekre, a kulturális és épített örökség emlékeire. A könyv 
fejezetei nagy kalandra hívják tehát az Olvasót: kilépni 
a mindennapokból és közel kerülni a tájhoz, amelyben a 
természeti és az épített környezet együtt jelenik mega hoz-
zájuk kötődő elbeszélő hagyománnyal, és közel kerülni a 
tájban élő, alkotó emberekhez. A szépséget látva, az ér-
tékeket megismerve rácsodálkozhatunk a teremtett világ 
gazdagságára és magára a Teremtőre. Ráébredhetünk gaz-
dagságunkra, de felelősségünkre is egyúttal.

A tájban egyszerre van jelen a természet és a történe-
lem. A táj maga a létünk. Ahol megszülettünk, ahol élünk, 
ahová sorsunk, kisebb-nagyobb közösségünk múltja és je-
lene köt bennünket. Ezt a múltat és jelent megismerve for-
málódhat ki és erősödhet meg érzelmi kötődésünk, szülő-
földszeretetünk. Így válhat a táj szülőfölddé. A tájhoz való 
hűség pedig az ott élő közösség múltjának ismeretét, jó és 
rossz sorsának felvállalását is jelenti. A szülőföld anyanyel-
vünk mellett Isten legnagyobb ajándéka!

Induljunk útnak tehát…”

áldozóhely volt szentély
pogány templom később keresztény
mutatja még egy-két mohos darab
a hajdani falat

most csak hely fű fa és bokor
tenyészget csöndjében élni akar
lábod ősi ösvényre ismer
akármikor jössz itthon van az isten.

(Kányádi Sándor: Folytonosság, 1974)

Fényképalbum
 Decemberben múlt egy éve, hogy Tímár Mihály atya az Örök-

kévalóságba költözött.
Péliföldszentkereszten a szalézi temetőben nyugszik. 
Amikor édesanyja 1983-ban elhunyt, akkor még nem tudhat-

ta, hogy egykor majd megadatik neki, hogy visszamehet a szalézi 
rendbe és rendtársai között pihenhet. Ezért az endrődi köztemető 
családi síremlékén is ott található a neve.

A fényképekért köszönet Giricz Lászlónak.
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„Véget ért az iskolánk által ”Abenteuer in der Adventszeit” cím-
mel meghirdetett adventi vetélkedő, melyen a dévaványai Ványai 
Ambrus Általános Iskola, valamint városunk két iskolája, a Kis 
Bàlint Általános Iskola és a saját általános iskolánk németes diák-
jai versenyeztek egymással. A vidám karácsonyi vetélkedőt online 
formában tartottuk meg. A feladatok megoldásában a kiírásban 
szereplő német nyelvű internetes oldalakra vezető linkek segítet-
ték a diákokat. A versenyben a német tudás mellett előnyt jelentett 
a diákok informatikai jártassága is, mivel a netes keresgélés mel-
lett egy prezentáció elkészítése is feladatok között szerepelt. Szép 
feladat megoldások születtek, ezúton is köszönjük a diákoknak a 
lelkes részvételt, a patronáló és a szervező pedagógusoknak pedig a 
versenyre szánt időt és energiát. A helyezettek és résztvevők jutal-
ma oklevél és édesség volt.”

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

A dióbélről és a dióolajról röviden

A dióbél az ember egyik legősibb tápláléka, de nemcsak csemege és 
élvezeti cikk, hanem gyógyhatással is rendelkezik. Hazánk népi gyógy-
ászatában a diót belsőleg vértisztítóként, gyomor-és bélhurut ellen, kül-
sőleg sebkezelésre alkalmazták. Magas zsírsav-és polifenol tartalma miatt 
használata előnyös szív-, érrendszeri betegségek megelőzésében, növeli 
az érfalak rugalmasságát. Magas B-vitamin tartalma miatt központi ideg-
rendszert erősítő tulajdonságú. 

100 gramm dióbél 654 kcal (2747 KJ) energiát tartalmaz, annyit, mint 
10 dkg, azaz 1 tábla csokoládé; gazdag ásványi anyagokban. Kiemelke-
dő szelén tartalma miatt gyulladáscsökkentő és előnyös kardiovascularis 
hatással rendelkezik. Jelentős mennyiségű magnéziumot és káliumot 
tartalmaz, ezért kedvező szív-, érrendszeri betegségekben és stresszoldó 
tulajdonsággal bír. Magas kalcium- és fl uor tartalma miatt erősíti a foga-
kat, serkenti a csontnövekedést-, csontképzést. A dióbélben lévő man-
gán és réz számos biokémiai folyamatot katalizáló enzim működéséhez 
szükséges kofaktor. Magas foszfor tartalom miatt a termés memóriajavító 
tulajdonságú, cink tartalma elősegíti a köröm- és hajnövekedést, serkenti 
a sebgyógyulást. A dióbél fogyasztása jelentősebb vas- és folsav tartalma 
miatt vérképzést serkentő, erősítő, roboráló tulajdonságú, fogyasztása 
kedvező lehet vérszegénység, sápadtság, gyengeség kialakulásakor. Gaz-
dag A- és E-vitaminokban, B1-, B2-, B6-vitaminokban. A B-vitaminok ideg- 
és izomrendszert védő, növekedést serkentő tulajdonságúak. A termés 
magasabb fehérje tartalommal bír, mint a húsok és a tojás, ezért spor-
tolóknak is ajánlott rendszeres fogyasztása. Cukorbetegeknél kedvező a 
dióbél rendszeres alkalmazása, mert alacsony a cukor tartalma, magas 
fehérje-, telítetlen zsírsav-és ásványi anyag tartalom miatt igen tápláló, 
vércukorszintet kiegyenlítő hatású. 

A dióbél fogyasztása magas telítetlen zsírtartalma miatt hatékony 
lehet zsírmáj kialakulásakor és alacsony purintartalma miatt köszvényes 
tünetek profi laxisában.

A dióbél polifenol tartalma többszöröse, mint a szőlő vagy szeder 
termésnek, ezért tumor megelőző- és ellenes hatása érvényesülhet rend-
szeres fogyasztása idején. A dióról kimutatták, hogy rendszeres bevitele 
csökkenti az emlő- és prosztatarák kialakulásának kockázatát. Javasolt 3-5 
gerezd dióbél naponkénti fogyasztása betegség megelőzési célzattal. A 
dióbél bevitele Alzheimer- és Parkinson kór kialakulásának megelőzésé-
ben kedvező lehet, mert hatóanyagai támogatják az agyműködést és erő-
sítik a koncentráló képességet. 

A termés fogyasztása elősegíti a normális bélműködést: székrekedés 
fennállásakor magas olaj tartalma miatt előnyös hatású, fogyasztása has-
menés kialakulásakor is ajánlott magas tannin tartalma miatt. Hasmenés 
esetén reggelente, éhgyomorra, néhány gerezd dióbél evése javasolt.

A kínai orvoslás szerint az édes ízű diótermés fogyasztása jótékony 
hatású asztma, krónikus köhögés ellen, serkenti a vesék és az alhasi ré-
giók működését, daganatellenes tulajdonságú. Az indiai gyógyászatban 
általános erősítőszerként, reuma, mentális betegségek, memória vesztés, 
szexuális gyengeség, hasmenés és bőrbetegségek ellenszerének tartják.

A friss zölddióban kilencszer annyi C-vitamin van, minta csipkebo-
gyóban és hatszor több, mint a fekete szederben. A zölddió különösen 
gazdag polifenolokban.

Szent Iván napja előtt szedett, még nem csontos héjú zölddióból ki-
tűnő dióesszencia készíthető, mely máj-, gyomor- és vértisztító hatású; 
naponta 1 kávéskanál fogyasztása javasolt ebből. 

A dióolaj hatékony szépségápoló szer, használható száraz, normál, 
zsíros vagy sérült bőrre, nehezen gyógyuló sebekre. Jótékony hatású ek-

céma, korpásodás és hajhullás ellen. A dióolaj bőrvédő- és tápláló hatású, 
késlelteti a ráncok kialakulását és a bőr öregedési folyamatait. Kedvező 
hatású lehet száraz, durva, napégett vagy pikkelysömörös bőr kezelésé-
ben. 

A propolisz alkalmazási lehetőségeiről

A propoliszt a népi gyógyászat szívesen alkalmazza különböző be-
tegségek kezelésében. Kémiai összetételét, hatásait sok tudományos in-
tézet kutatta.  A propoliszt alkalmazzák torokgyulladás, légcsőhurut, gyo-
mor-, bélhurut, fogínybetegségek, reumatikus fájdalmak és daganatos 
betegségek kezelésében. A propolisz gyulladáscsökkentő, gombaölő-, 
baktériumellenes és erős fájdalomcsillapító hatású. A propolisz erősebb 
fájdalomcsillapító hatással rendelkezik, mint a kokain vagy a novocain; 
ezenkívül serkenti a sebgyógyulási folyamatokat. A propolisz alkalmazása 
kedvező vírusos gyomorhurut, gyomor-és nyombélfekély kialakulásakor, 
gombás szájüregi betegségek, lábgombásodás, bőrkeményedések és-tá-
lyog fennállásakor is. A propolisz migrén, Parkinson kór, vérkeringési zava-
rok, ideggyulladás gyógyításában is alkalmazható. 

A propolisz tinktúra alkalmazási előírásai:
Lázas állapotot előidéző belgyógyászati gyulladásos betegségeknél 

naponta 3-szor 30 csepp fogyasztása javasolt.
A nők klimaxos tünetei enyhítésére a várt átmenet előtt naponta 

1-szer 10 csepp bevitele javasolt, 1 éven keresztül.
Magasvérnyomás fennállásakor naponta 1-szer 30 csepp bevitele ja-

vasolt, vese- és májgyulladásnál másnaponta 2-szer 40 csepp ajánlott a 
gyógyulásig. 

Torokfájásnál, megfázásnál 40 csepp propolisz tinktúrát kell elkeverni 
2 dl meleg vízben és naponta több alkalommal kell az oldattal gargali-
zálni.

Gyomor- és nyombélfekélynél 1 dl meleg tejben elkeverünk 40 csepp 
propolisz tinktúrát és éhgyomorra megisszuk. 

Bőrkeményedés eltávolításához propolisz tinktúrába mártott vat-
tacsomót teszünk éjszakára, dunsztkötésben a fájós helyre vagy nappal 
szaliciles, szappanos propolisz kenőcs alkalmazása javasolt, több alkalom-
mal. 

Bőrdefektusokat, melyek elbírják, bedörzsölhetjük propolisz tinktúrá-
val, hatására a bőrsérülések gyorsan eltűnnek. Ujjak közötti bőrgombáso-
dás is kezelhető propolisz tinktúrával. 

Fogfájásnál vattacsomóra cseppentett propolisz tinktúra gyulladás-
csökkentő, fájdalomcsillapító hatással bír. 

Ha a tinktúrával I. fokú égési sebet megkenünk, meggátolhatjuk a hó-
lyagképződést. 

A propolisz tinktúra fogyasztása allergia esetén ellenjavallott.
Propolisz itóka elkészítése:
1 liter 40-50 fokos pálinkába 15-20 gramm propoliszt reszelünk. Az 

oldatot lezárjuk és 40 fokon többször összerázzuk. 2 hét után kellemesen 
kesernyés ízű itókát kapunk; ebből este, lefekvés előtt 3-4 centet kortyol-
gatva elfogyasztunk. A propolisz itóka fogyasztása főképp betegségek 
megelőzésére javasolt. 

Forrás: 
www.google.com/search?client=fi refox-b-d&q=dióbél+hatásai
https://propolis.hu/

dr. Macsári Judit
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Adományozási ünnepség másképpen

Az „Élet Másokért” Egyesület ebben az évben december 19-re 
tervezte a hagyományos „Segítsünk a rászoruló gyermekeken” el-
nevezésű jótékonysági ünnepséget, mely most a XIX. rendezvény 
lett volna.

A járványhelyzet a terveinket ugyan felülírta, de az emberek 
összefogását megerősítette.

Eddig nem látott mértékű adományozás indult, melynek kere-
tében 25 olyan gyomaendrődi családot tudtunk megajándékozni, 
ahol beteg gyermeket vagy gyermekeket nevelnek.

Az ajándékcsomagok tartalma: tartós élelmiszer, édesség, gyü-
mölcs volt, igen komoly értékben.

Több új adakozónk is megtalált, akik közül az egyik jelentős ér-
tékű játékadományt hozott, melynek a gyermekek természetesen, 
őszintén örültek.

Az ajándékok átadása rendhagyó módon történt, hiszen ez a 
mostani helyzet is rendhagyó.

Külön-külön jött be a családból, aki tudott – a megadott hely-
színre-, aki nem, annak pedig egy segítő kivitte az ajándékokat.

Sokan, természetesen a köszönet után, csodálkoztak, hogy most 
ilyen rendkívüli körülmények között is voltak, akik másokra is gon-
doltak, illetve akik mindezt megvalósították.

Tekintettel az összegyűlt adományok mennyiségére ebben az 
évben először tudtunk ajándékot adni egyedül élő, idős, beteg em-
bereknek, valamint egy sokgyermekes családnak.

Köszönettel tartozom az adományozottak nevében azoknak, 
akik ebben az évben sem feledkeztek meg azoktól a családokról, 
akik nem az átlagosnak mondható életet élik csendben, türelem-
mel.

Álljon itt egy anya köszönetnyilvánítása mindenki tiszteletére, 
aki valamilyen módon hozzájárult sok család, gyermek, egyedül 
élő, idős ember ünnepének boldogabbá tételéhez.

Gyomaendrőd, 2020. december 20.
Köszönettel:

Vaszkó Sándorné

Adományozók  

 - Balog Péter és családja
 - Bencsik Attila és családja
 - Bene-Búza Katalin és családja
 - Binges Etelka
 - Czinó Erika és családja
 - Deli Csaba és családja
 - Dr. Smíri Sándor és családja
 - Dr. Giricz Katalin
 - Dr. Pacsika György és családja
 - Endrődi és gyomai Egyházközség 

hívei
 - Farkasinszki Zsuzsanna
 - Gecsei Richárd és családja
 - Gyomaendrőd Járási Hivatal Fog-

lalkoztatási Osztály dolgozói
 - Gyomaendrőd Önkormányzati 

Hivatal
 - Hangya Lajosné
 - Hunya Elek és családja
 - Hunya Imre és családja
 - Ipacs Tibor
 - Iványi Lajosné és családja
 - Iványi László
 - Kardos Lajosné

 - Kónya István és családja (Kónya 
Zöldséges)

 - Kulikné Gellai Zsuzsa
 - Lehoczkiné Tímár Irén és családja
 - Molnárné Beinschroth Ágnes és 

férje
 - Nagy Lászlóné (Rostélyos Hús-

bolt)
 - Nagyné Czikkely Beáta
 - Pallainé Losonczi Dóra és család-

ja (Pallai Farm)
 - Pápai Zsuzsanna és családja
 - Papp István és családja
 - Szabó Balázsné
 - Tímár Irén és családja
 - Ugor Emese (Papírbolt)
 -
 - 135 fő, akik az adójuk 1%-t aján-

lották fel
 - Névtelen adakozók

Segítők 
 - Hornok Sándor és Varga Zoltán 

tűzoltók

2020. december 19.
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Online vetélkedő német nyelven

A Békés-Csongrád Megyei Német Iskolaegyesület szervezésé-
ben tanulóink minden évben ellátogathatnak egy-egy német ha-
gyományokkal rendelkező Békés megyei városba. A tavalyi tanév-
ben is már izgatottan készülődtünk a „Fedezzük fel Békést!” című 
rendezvényre, amelyet sajnos elhalasztottak, s így 2020. november 
3-án került megrendezésre online formában. Minden intézmény-
ből 3 csapat nevezhetett a versenyre. A 36 csapat közül eredmé-
nyesen szerepeltek iskolánk 7.a osztályos diákjai, akik a következő 
szép eredményeket érték el: IV. helyezett lett az „Entdecker” csa-
pat: Fekécs Gyula, Tóth Dávid és Varjú Zétény, valamint a „Die 
Bienen” csapat, melynek tagjai: Kiszely Kitti és Szilágyi Jázmin.
VI. helyezett lett „Keine Ahnung” csapat: Erdélyi Péter, Gyuricza 
Tamás és Szilágyi Péter.

„Felfedező” munkájukért valamennyien értékes ajándékcsoma-
got kaptak.

Domokos Anikó felkészítő tanár

Országos Bolyai Versenyről

A megyei Bolyai 
Anyanyelvi csapatverse-
nyen első helyezést értek 
el a Bolyai Lurkók, vagyis 
a 7. a osztályból öt diák. 
Név szerint: Tóth Mal-
vin, Kiszely Kitti, Varjú 
Zétény, Gyuricza Tamás 
és Szilágyi Péter, ezért 
az országos versenyen is 
indulhattak. December 
5-én nagy izgalommal 
oldották a feladatokat, 
amelyek csak írásbeli 
online kérdések voltak 
az egészségügyi helyzet 
miatt. Alig telt el néhány 
óra, már az eredményt is 
megtudta a csapat. Az elő-
kelő 8. helyen végeztek.
Felkészítőjük: magyarta-
náruk, osztályfőnökük: 
Hunya Jolán.

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.

Német versenyen a 7. a osztály

Országos Bolyai Versenyzők
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BÉKÉS MEGYEI FEJEK 1929.
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Új egyetem, új név

Már évekkel ezelőtt hírt kaphattunk, 
hogy a kormány „Fokozatváltás a felső-
oktatásban” címen stratégiát hirdetett. 
Van, aki egy ilyen hír hallatán is tovább 
éli megszokott életét, van, aki előre 
gondol, és ha nem is tudja pontosan 
mi fog történni, de nem váratlanul érik 
a változások. Az idegentől rettegő tilta-
kozik a változástól, még a jövőben bízó 
örömmel fogadja. Én most mivel ez áll 
hozzám közel a mezőgazdasági felső-
oktatásban bekövetkező változásokról 
kívánok néhány gondolatot leírni. Már 
a 2020-as év tavaszán nyilvánvaló lett, 
hogy a Szent István Egyetem bővülésé-
vel létrejön egy olyan intézmény, ami 
nemcsak Magyarországon lesz jelentős, 
de Európa mezőgazdasági felsőfokú 
képzésében is élen fog járni. Azután 

2020. augusztus elsejével létrejött az új 
Szent István Egyetem öt campussal: Gö-
döllő, Gyöngyös, Buda, Kaposvár, Keszt-
hely, és ezen a napon Lett megbízva 
Professzor Dr. Gyuricza Csaba, aki jelen-
leg a NAIK (Nemzeti Agrár Innovációs 
Központ) főigazgatói tisztjét is betölti a 
rektori faladatok ellátásával. Nem nagy 
reakciója volt a bejelentésnek. 

Valószínű, hogy a hozzáértők zöme 
egyetértett. A másik ok, megítélésem 
szerint, noha stratégiailag igen fontos 
ágazat a mezőgazdaság, nem kellő az 
iránta való érdeklődés. A rektori kö-
szöntőben Dr. Gyuricza Csaba megfo-
galmazza, „Célunk, hogy a nagy múltú 
és kiváló adottságokkal rendelkező ma-
gyar mezőgazdaság irányításában vi-
lágszínvonalú képzéssel segítsük biztos 
megélhetéshez és inspiráló karrierhez a 
fi atal diplomásokat.”

Mi, akik 40-50 évvel ezelőtt végez-
tünk emlékezhetünk, hogy volt agrár-

egyetem Gödöl-
lőn, Debrecenben, 
Keszthelyen és Mo-
sonmagyaróváron, 
mindenhol ugyan-
azzal a tantervvel, 
hasonló jegyzetek-
kel és mondhatni 
ez a rendszer majd-
hogynem teljesen 
fenn maradt. Az 
egyetemek okleve-
les mérnöki diplo-

mát adtak és a végzettek később első 
számú vezetőként vagy a kutatásban, 
oktatásban helyezkedtek el. A működő 
főiskolákon üzemmérnök képzés folyt 
és a végzettek többnyire kiváló ágazat-
vezetők lettek. Kis változást hozott az 
uniós csatlakozással bevezetett bolo-
gnai rendszer a kétlépcsős képzés, Bsc, 
Msc. Közben egyszerűsödött a mező-
gazdaság szerkezete és a korábban volt 
főiskolák kiürültek. 

Most egy új jön létre! 2021. febru-
ár elsejétől a NAIK-kal egyesülve, új 
név alatt jelenik meg a Szent István 
Egyetem. Tulajdonképpen ez az új név 
késztetett most írásra. Néhány nappal 
ezelőtt olvastam a Facebookon, hogy 
február 1-től Magyar Agrár- és Élettu-
dományi Egyetem néven lesz ismert, 
és nem mint SZIE. Ez már elindította a 
kommentelőket. Volt, akinek a GATE 

volt a kedves (nekem is, akkor voltam 
fi atal!) mások a SZIE mellett kardoskod-
tak, volt aki a élettudomány kifejezést 
nem akarta elfogadni. Egy Európában 
jelen lévő és élre törni kívánó egye-
tem jön létre Dr. Gyuricza Csaba rektor 
vezetése alatt. Rektor úr a mezőgaz-
daság több területén bizonyított, így 
személye garancia. Természetesen mi, 
gyomaendrődiek külön büszkék va-
gyunk városunk szülöttére és díszpol-
gárára. Olyanok is voltak, akik az angol 
nyelvre való fordítást emelték ki a név-
választás mellett, de ajánlom a névvál-
táshoz az egyetem honlapján megtalál-
ható kisfi lmet, amely oly kiváló, mint az 
egyetem honlapja, ahol minden aktuá-
lis információ megtalálható. Természe-
tesen lehet tovább gondolni a névvá-
lasztást, mert nyelvünkből is sok tudást 
közvetít. Minden napi kenyerünk búzá-
ból készül, melyet sok vidéken életnek 
neveznek. Én még belegondoltam egy 
másik dologba is. Az Aulában 1983-ban 
avatták Amerigo Tot híres alkotását, 
mely A mag apoteózisa címet viseli. Ha 
valaki leül az Aulában és egy negyed 
vagy félórát nézi az alkotást, rájön, hogy 
sikeres volt a névválasztás.

Kívánjunk az egyetem vezetésének 
sikerekben gazdag, eredményekben 
bővelkedő új esztendőt!

Gyomaendrőd, 2020. 12. 28.
Várfi  András 

agrármérnök

A S Z T A G
- szabadban tárolt, tartósan összerakott, cséplésre 
vagy nyomtatásra váró gabona (elsősorban búza) -
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M E TA L  S T O P 
K E R É K PÁ RÜ Z L E T  É S 

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

 - Tornádó elektromos kerék-
párok,

 - gázkészülékek, kazánok, 
radiátorok, 

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

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

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

Tisztelt vásárlóim!

Téli ajánlataim: 

• 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.

 A szegénység nyomasztó, de az adósság borzasztó. 
Az ilyen baj felér egy égő házzal vagy egy házsártos 
asszonnyal, és ez a ke  ő, mint mondják, az emberi lét 
legnagyobb csapásai közé tartozik. A szegénység nem 
gátol meg abban, hogy becsületesek legyünk.

C. H. Spurgeon

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

HANYECZ MIKLÓSNÉ TÍ-
MÁR CECÍLIA volt hunyai lakos, 
december 2-án, 93 éves korában 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Te-
metése Hunyá volt december 14-én.

özv. SALAMON SÁNDORNÉ 
ÁCS GIZELÉLA hunyai lakos meg-
tért Égi Urához. Temetése decem-
ber 15-én volt a hunyai temetőben.

„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.


