
Két évtizede kezdte meg tevékenységét a Felina Hungária Kft. térségünkben. 
Ebbôl az alkalomból a Sárrét polgármesterei húsz facsemetét ültettek.  3.oldal

Ajánló
környezetvédelem Az 
iskolábAn

A Kossuth utcai iskolások idén 
is megtakarították a szeméttôl 
a katolikus kápolna környékét.
 2. oldal

polgármesteri 
köszöntô Az idôsek 
világnApjA AlkAlmából

Az idén huszadik alkalommal 
hirdette meg október 1-jén az 
ENSZ az Idôsek Világnapját.
 3. oldal

hírek A lovAs 
egyesületektôl

A Szilaj Lovas Egyesület 
beszámol legutóbbi idôszak 
sikereirôl, míg a Füzesgyarmati 
Lovastorna Csapat egy tagja 
hírt ad a XX. Farmer-Expó 
eseményeirôl.
 4. oldal

hegyesi jános emlékére

Október hónapjához kapcsolódik Füzesgyarmat egyik jeles személyiségének 
évfordulója is, hiszen 1899. október 17-én, 112 éve született Hegyesi János 
füzesgyarmati születésû költô, politikus, aki a népi írók társaságában nagy hírne-
vet szerzett önmagának és szülôhelyének, Füzesgyarmatnak egyaránt.

Nem véletlen, hogy a település mûvelôdési házát és könyvtárát éppen róla nevez-
ték el, hiszen az irodalom és kultúra területén ô volt az talán, aki a füzesgyarmatiak 
közül a leginkább maradandót alkotta, habár szülôvárosában tehetségét és mun-
kásságát hosszú ideig nem ismerték el. Az 1992-ben bekövetkezett halála után 
azonban a település díszpolgárává avatták, és ma már, mint ahogy korábban is 
szó esett róla, az ô nevét viseli a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közmûvelôdési 
Intézmény.  

Az intézmény minden év októberében hagyományosan szavalóversenyt rendez 
a költô tiszeteletére, a helyi és környékbeli iskolák gyermekeinek, amelyen bármi-
lyen szabadon választott magyar költeménnyel indulhatnak a vállalkozókedvû ne-
bulók. Erre a rendezvényre ebben az évben is sor kerül október 21-én a könyvtár 
épületében.

Hegyesi János, ha politikai és közéleti tevékenysége miatt egy idôre el is sza-
kadt szülôvárosától, de mindvégig a Sárrét és Füzesgyarmat költôje maradt, aki 
soha nem távolodott el a „rögös utaktól”, és azoktól az emberektôl, akik nap mint 
nap megélték a paraszti világ kiszolgáltatottságát és nyomorúságát.

Az ô emléke és munkássága pályatársához, Sinka Istvánhoz hasonlóan örök fáklyaként lebeg a sárréti világ eljövendô 
nemzedékei elôtt, mint aki példát mutatott kitartásból, akaraterôbôl, munkabírásból és szenvedélyességbôl mindany-
nyiunk számára.

Ôrá emlékezünk ennek az újságnak a hasábjain is évfordulója alkalmából egy általa írt verssel, amelyet az ötödik 
oldalon olvashatnak.

Kincses Zoltán

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXIII. évfolyam 10. szám • 2011. október

Ajánló

UtcAnév változások A 
városbAn

Lenin és Rajk László neve le-
került az utcanév táblákról, és 
a helyükre Gacsári István és 
Hegyesi János nevei kerültek.

5. oldal

Az ArAdi vértAnúkrA 
emlékezünk

A város vezetôi Aradon 
koszorúzták meg az 1848-as 
szabadságharc után kivégzett 
tisztek emlékmûvét.

6. oldal

sikeresen kezdték 
Az évet A gyArmAti 
hArcmûvészek

A Hegyesi SE képviseletében 
füzesgyarmati versenyzô is volt 
az olaszországi Kick-box Után-
pótlás Európa Bajnokságon.
 8. oldal
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környezetvédelem Az iskolA kossUth UtcAi felAdAtellátási helyén

Iskolánk Kossuth utcai iskolatelepén kiemelt feladat a környe-
zet-és természetvédelmi nevelés.

Bízunk abban, hogy egész tanéven át tartó munkánkkal fej-
leszthetjük tanulóinkban az érzelmi vonzódást a természet iránt, s 
kialakíthatjuk azoknak a szokásoknak a körét, amelyek szilárd ala-
pot adhatnak a környezeti kultúra iránt fogékony, a környezetvédô, 
természetszeretô ember személyiségének kialakításához. 

Iskolánkban már hagyománynak számít, hogy a gyerekek az ôszi 
idôszakban – több más program mellett - a katolikus kápolna kert-
jét takarítják meg a szeméttôl. Így volt ez szeptember 23-án is, ami-
kor a 2. és 3. b osztályosok példát mutattak környezetvédelembôl, 
s egyben el is csodálkoztak, hogyan kerülhetett a templomkertbe 
az a sok oda nem illô szemét, amit összegyûjtöttek!

Nevelômunkánk során törekszünk arra, hogy tanulóink megért-
sék, a környezetvédelem önvédelem, s nem a környezetnek van 
szüksége az emberre, hanem az embernek az ép és egészséges 
környezetre. 

Kossuth utcai iskolatelep tanítói.

kistérségi információk

1.  információk A toUrinform körös-sárrét 
irodA tevékenységérôl

(5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8)

Az iroda 13. éve mûködik a szeghalmi kistérségben, ahol 
9 település turisztikai programját, látnivalóit népszerûsíti. 
Irodánk szolgáltatásai: belföldi turistainformáció program- 
és szállásajánlatokról, ingyenes kiadványok és térképek 
terjesztése, Szuperinfo és Körös-Sárréti Hírlap hirdetésfel-
vétele, turisztikai szolgáltatók részére marketing tanács-
adás. Ezen kívül foglalkozunk színházjegy-értékesítéssel 
(Ibsen ház), a kistérségi újság szerkesztésével, valamint 
komplex programcsomagokat állítunk össze az ideérkezôk 
részére, igényeiknek megfelelôen. A Körös-Sárrét Turiz-
musáért Egyesület alkalmazottjának is az iroda biztosít 
helyet, aki az általunk mûködtetett szolgáltatókat igyek-
szik összefogni.

Tourinform Irodánk az idén 4 új kiadvánnyal népszerûsíti 
a térséget. A FEHOVA-ra megújított vadászati kiadvánnyal 
jelentünk meg, az idei Utazás Kiállítás sorozatra két friss 
térségi kiadványt készítettünk, illetve ismét megjelentet-
tük idei Rendezvénynaptárunkat. Ezekbôl a kiadványokból 
minden településre juttattunk.
Látogasson el a Körös-Sárrétre! Szeretettel várjuk Önt is!

Elérhetôségek: Tel.: 0666/470-395;
 E-mail: szeghalom@tourinform.hu

2. pályázAt

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület a 2011. évi NCA 
pályázaton mûködési támogatást nyert. A pályázat kere-
tében tagjainkról PPT bemutató anyagok készítését, va-
lamint ezek DVD-re írását, nyomtatását tervezzük. Az el-
készített bemutató anyagokat kiállításokon, egy laptopon 
lejátsszuk, valamint a rendezvényekre ellátogató vendé-

gek a kinyomtatott és DVD-re írt anyagokhoz díjmentesen 
hozzájuthatnak majd. 

3. mozgókönyvtár füzesgyArmAt

A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás döntést ho-
zott Bucsa, Ecsegfalva, Kertészsziget, Körösújfalu telepü-
lések mozgókönyvtári és egyes közmûvelôdési feladatok 
megrendelésérôl, mely alapján a Hegyesi János Városi 
Könyvtár és Közmûvelôdési Intézmény lett a szolgáltató. A 
szakmai munka is elindult, Lévainé Homoki Éva igazgató 
személyesen egyeztetett a településeken, és a tapaszta-
latok alapján elkészítette a feladatellátásra és a költség-
vetésre vonatkozó tervet.

4. sárrét tv

A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás a Sárrét 
Televízió-Rádió Alapítvánnyal 2011. december 31-ig 
meghosszabbította a szerzôdését. Eszerint a TV heti rend-
szerességgel legalább 10 perces idôtartamban sugároz 
mûsort a kistérség eseményeirôl.
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A felinA hUngAriA kft 20 éves jUbileUmát ünnepelte

A Felina magyarországi tevékenységét 1979-ben kezdte, majd 1991-ben a 
Fôvárosi Ruhaipari Vállalat és a Felina International AG svájci-magyar vegyes 
vállalatot alapított, s a Felina termékek ettôl kezdve közvetlen forgalmazással 
kerülnek a kiskereskedelembe.

Ezt az eseményt ünnepelték a közelmúltban a Felina piknikkel, valamint szep-
tember 22-én 20 facsemete elültetésével. Az utóbbi eseményen megjelentek a környezô települések polgármesterei, 
a Kormányhivatal és a Megyei Közgyûlés vezetôi és az ünnepelt vállalattal kapcsolatban álló vállalkozások képviselôi.

Erdôs Norbert - kormánymegbízott - köszöntôjében kiemelte, hogy a kormányváltás óta mindent megtesznek azért, 
hogy kedvezôbb gazdasági környezetet teremthessenek.

Farkas Zoltán – országgyûlési képviselô – a cég munkahelyteremtésben és a foglalkoztatásban játszott kiemelkedô 
szerepét méltatta. Reményét fejezte ki, hogy az elültetett fák magasra nônek, mint a Felina sikerei.

Macsári József – polgármester – szerint a befektetôk bíztak, s ma is bízhatnak a magyar hölgyekben, hiszen a meg-
termelt nyereség nagy részét a szeghalmi üzem fejlesztésére fordították. Saját és a környezô települések polgármes-
terei nevében is méltatta, s megköszönte az ünnepelt eddigi munkáját, melyet az elmúlt években a város képviselô-
testülete több esetben kitüntetés formájában is elismert.

Végezetül Jancsecz Zsolt – ügyvezetô igazgató – zárógondolataiban utalt arra, hogy a faültetés ötlete szervesen 
kapcsolódik a vállalat környezettudatos szemléletmódjához, remélve, hogy ez a húsz fa szimbolizálja majd a következô 
húsz év sikeres mûködését is. Megköszönte a környezô települések vezetôinek és szervezeteinek a segítôkészséget, 
melyet infrastrukturális fejlesztés, munkaerô toborzás vagy képzés területén kaptak.

A fákat a meghívottak és a dolgozók közösen ültették el. 
Gratulálunk a dolgozóknak s a tulajdonosoknak, munkájukhoz kedvezô gazdasági környezetet és jó egészséget kí-

vánunk!
Gali Mónika

köszöntô Az idôsek világnApjA AlkAlmából

Számunkra, fiatalabb nemzedékek számára mindig nagy megtiszteltetés és nagy 
felelôsség, ha a nálunknál idôsebb emberekhez kell szólnunk, hiszen mindig az a 
gondolat lebeg a szemünk elôtt, hogy mi újat tudnánk mondani nekik, hiszen ôk jóval 
többet megéltek és megtapasztaltak nálunk, és ezáltal sokkal több bölcsességet is 
gyûjtöttek össze életük során. 

Ha mégis meg kell szólalnunk, akkor nyilvánvaló, hogy nem beszélhetünk máskép-
pen, mint a tisztelet hangján. Annak a tiszteletnek a hangján, amely megbecsüli a 

nálánál idôsebb emberek tudását, bölcsességét, tapasztalatát. 
Sütô András szavaival élve: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem 

vele kezdôdött.” Különösen így van ez ilyenkor, október táján, amikor a hó elsô napját az ENSZ éppen húsz esztendôvel 
ezelôtt az idôsek világnapjává nyilvánította, és azóta különösen nagy figyelemmel fordulunk ezen a napon a szépkorúak 
felé.

Bizony a világ nem velünk kezdôdött, hiszen szüleink, nagyszüleink áldozatos munkája és óvó szeretete nélkül mi 
sem állhatnánk itt. Szüleink, nagyszüleink gondoskodása, óvó tekintete volt az, amely végigkövetett minket, amíg las-
sacskán felcseperedtünk, és a magunk lábára állhattunk.

Ma már a miénk a feladat, hogy gondoskodjunk idôsebb embertársainkról. Vigyázzunk rájuk, óvjuk ôket, és mindazt 
a szeretetet, bölcsességet és tudást, amit magukban hordoznak, és készek átadni a számunkra reméljük, hogy még 
sokáig. 

Az idôsek világnapján alapvetôen a köszönetnyilvánításé az idô, ahol meg kell köszönnünk idôs embertársainknak, 
szüleinknek, nagyszüleinknek minden fiatalabb nemzedék nevében, mindazt, amit a hosszú évek alatt értünk, hazán-
kért és a jövônkért tettek. Mindazt a munkát, áldozatot, amelyet az évtizedek alatt felvállaltak, hogy az ország kereke 
tovább tudjon forogni, amikor a legnagyobb mocsáron kellett is kellett szekerünkkel áthajtani. Köszönteni kell ôket 
és Füzesgyarmat város minden nyugdíjasát, idôs emberét, hiszen nélkülük mi sem lehetnénk ott, ahol most vagyunk. 
Kívánok nekik ennek az újságnak a hasábjain keresztül hosszú és szép életet, amelyet szeretteik körében és egész-
ségben tölthetnek el.

Bere Károly, polgármester
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szilAj lovAs egyesületi hírek

Egyesületünk versenyzôi ismét remekeltek…
szeptember 10. békéscsaba gyerek lovas ver-

seny döntô eredményei, ahol több 100 lovas mérte 
össze tudását.

Lépô nagyló kategória: Tóth Boglárka, Amateával 
VII. hely. Tóth Laura, Amateával eredményesen 
szerepelt. Ügetô nagyló kategóriában: Elek Tímea, 
Amateával eredményesen szerepelt. Díjlovaglás kate-
gória Elek Tímea, Amateával VII. hely.

szeptember 18. vésztô-mágor családi nap. 
Színvonalas csikós bemutató adtak elô Czibi Máté 
Felhôvel, valamint Kóti Sándor Fekete Pákóval.

szeptember 25. békéscsaba iv. remonda - 
fbs kupa

Ovis lépô póni kategória: Tóth Nikoletta Csöpivel XI. hely. Lépô póni kategória: Tóth Laura Csöpivel  X. hely. Lépô 
nagyló kategória: Tóth Boglárka Amateával X. hely. Nagyló haladó kategória: Elek Tímea Amateával VI. hely, Kisasz-
szonnyal  VII. hely. Díjlovaglás kezdô kategória: Elek Tímea Amateával IV.hely, Kisasszonnyal VII. hely. Díjlovaglás hala-
dó kategória: Elek Tímea Amateával IV. hely.

Nagyon szép eredményeket ért el ismét a kiscsapat és további siker élményeket kívánunk nektek valamint sok 
balesetmentes örömteli lovaglást.

SZLE 
hirdetmény
Egyesületünk vállalja iskolák és óvodák lovagoltatását, valamint bármilyen rendezvényen való bemutatózást és lova-

goltatást egyaránt… Lovagoltatást akár még szülinapi zsúrokon is vállalunk. Lassan itt a Mikulás, ezért egyesületünk 
Mikulása december 5-én és 6-án ismét megérkezik, így vállalja azt, hogy házhoz megy, és személyesen adja át az 
ajándékokat a gyerekeknek. Aki igényt tart rá, keressen meg bennünket a részletekért.

elérhetôségeink: Tel.: +36 30/898-6757 • E-mail: szilajlovasegyesület@citromail.hu vagy a www.facebook.hu 
és azon belül Szilaj Lovas Egyesület

beszámoló A XX. fArmer-eXpóról

Nagy izgalommal vártam a XX. Farmer-Expo-t, mely a Debreceni Egyetem Ag-
rártudományi Centrumában volt. A csapattal sokat edzettünk, lelkiismeretesen 
készültünk a bemutatóra. Azt akartuk, hogy minden nézô csodálkozzon azon, 
milyen gyakorlatokat tudunk mi a lovakon. A négy napos rendezvény bôvelkedett 
programokban. A kiállításra kihelyezett mezôgazdasági gépeket bárki kipróbálhat-
ta. A fajta-bemutatókon különleges lófajtákat lehetett látni, akikrôl többet meg 
lehetett tudni a lovas pavilonban. Nekem az volt a kiállításon a legjobb hely. 

Az ország különbözô részeirôl érkezô tenyésztôk vonultatták fel szarvasmar-
háikat, amiket díjaztak is. A pavilonokban egész nap megtekinthetôek voltak a 
különbözô malacfajták, juhok, kecskék, tyúkok, libák. Láthattuk, milyen takar-
mányokkal táplálják ôket. 

Szórakoztató és érdekes volt a kutya agility, ahol a kutyák különleges akadály-
pályán mutatták be tudásukat. 

A Fríz fogatunk különlegességnek számított, ezért a Fogat-gálán is részt vet-
tünk, ahol a legtöbb lóval rendelkezô fogat a Hortobágyi hetes volt. Legara-

nyosabbak Bugyik Endre bácsi Mini Shetlandi pónijai voltak. Ezeket a pónikat is meg lehetett tekinteni a számukra 
fenntartott külön karámokban. A nap érdekes produkciója volt még a Tandemlovaglás a Holland Frízekkel. A nap szen-
zációja volt számomra, hogy 5 hidegvérû lovat egyszerre vezettek fel szorosan egymás mellett úgy, hogy egy szürke volt 
középen, másik két oldalán a többi ló pej volt. Csodálatos látványt nyújtottak így együtt. 

Úgy gondolom, hogy a mi bemutatónk is jól sikerült, sok tapsot kaptunk és gratulációt. Büszke voltam a csapa-
tunkra, és örültem, hogy tagja lehetek ennek a produkciónak. A sok munkának meglett az eredménye. Este az edzô, 
Pista bácsi városnézésre vitt minket, ahol kellemesen kikapcsolódtunk. Felejthetetlen élményekkel gazdagodtam a 4 
nap alatt. Remélem jövôre is részt vehetünk ezen a kiállításon. Köszönet az edzônek és csapattársaimnak, hogy itt 
lehettem!

 Melegh Kamilla Püspökladány, a Füzesgyarmati Lovastorna Csapat tagja.



Többször feküdtem kórházi ágyon,
Hiszen a sorsom elég mostoha. –
De ilyen bajjal, mint a mostani,
Doktorok kezén nem voltam soha.

Verekedésért kerültem ide,
Ám nem azért, mert én verekedtem, -
Tizen is voltak a hôs legények
S szenvedô alany megkínzott testem.

Heten, nyolcan is vertek egyszerre,
Vagy, ha fáradtak, - úgy egymás után,
S én, az áldozat, csak néztem ôket,
Krisztus-bánattal, bénultan, sután.

Hol egy, hol másik pofozott sorba,
A többi pihent s kéjjel asszisztált:
Parancsnokuk az asztalon ülve,
Lábát lógatva ütemet diktált.

Majd élcelôdvepihenôt rendelt,
Hogy szadizmusuk teljen meg ízzel, -
S alélt testemen újra kezdhessék:
Meg is mosdattak friss hideg vízzel.

Soha nem hittem, hogy ilyen is van,
Ily vadállati nagy kegyetlenség:
Kéjjel kínoztak a párt nevében
S a nép fiai, nem is ellenség.

Ez fáj a legjobban, mindig a népért
S szebb életért küzdô lelkemnek:
Látom, mártírnak mindig lenni kell,
Amíg emberek s bûnök teremnek.

Én nem ütöttem soha meg embert,
Az állatot is védtem, szerettem:
Kit kérdezzek, hogy felelni tudjon?
A sorsom mégis mért oly kegyetlen?

Éltek elôttem sok nagyobb költôk,
Kiket a koruk s a börtön alázott:
De ilyen, mint én – nem volt tán soha,
Embervadaktól így meggyalázott.

Gyulai kórház, 1957. március 15-én

A következô lapszámtól az Amondóban lehetôség 
nyílik hirdetések feladására is. A hirdetések díjai a 
következôk.

A Szerkesztôség

48mm x 68 mm 1900 + áfa
96mm x 68 mm 3800 + áfa
96mm x 136 mm 7600 + áfa
192 mm x 136 mm 15.200 + áfa
192 mm x 272 mm 30.000 + áfa

Hegyesi János:   Meggyalázva
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UtcAnév változásokról döntött A testület

Azért választottam Hegyesi Jánosnak ezt a versét, mert így, október 23. környékén jól szemlélteti, hogy milyen 
szörnyûségek történtek az országban az 1956-os forradalom leverése után, a megtorlási idôszakban. Az ÁVO-sok, vagy 
késôbb az ÁVH emberei bárkit-bármikor elvihettek különösebb indoklás nélkül, és olcsón megúszta, ha csupán agyba-
fôbe verték. Sokan évekre eltûntek a kistarcsai vagy a recski munkatáborokban, vagy valamilyen pince mélyén, és 
bizony sokan a bitófán végezték az Andrássy utca kínzóhelyének udvarán vagy valamelyik vidéki kaszárnya hátuljában. 
Külön pikantériája a dolognak, hogy nemrégiben döntött a füzesgyarmati képviselô-testület arról, hogy Hegyesi János 
utcára keresztelik át, azt a közterületet, amelyik korábban Rajk László, az ÁVO megalakítója és elsô vezetôje nevét 
viselte. Így ér körbe a történelem. Mindketten részesei voltak a közelmúlt történelmének, de ahogy mondani szokás: 
nem mindegy, hogy a gumibot melyik végén áll az ember.

A testület egy másik utcanév változásról is döntött. Az 1956-os forradalmat leverô szovjet hatalom elsô vezetôjérôl, 
Vlagyimir Iljics Leninrôl még mindig volt Füzesgyarmaton utca elnevezve. Soha olyan rezsim nem volt még, ami ennyi 
embert küldött volna ok nélkül a halálba, mint a kommunista diktatúra, amely szervesen öszefonódott Lenin nevével. 
Ideje volt hát, hogy több mint húsz évvel a rendszerváltozás után megváltoztassák a Lenin utca nevét.

A közterület Gacsári István nevét vette fel. Füzesgyarmat egykori híres református lelkésze nem csupán lelkipásztori 
tevékenységével hívta fel magára a figyelmet, hanem ô volt az, aki Füzesgyarmati Krónika címmel megírta a település 
és környéke történetét olyan hitelességgel és részletességgel, hogy hosszú ideig ezt használták a helytörténeti mun-
kákhoz alapként.

A két változás abban hasonlít egymásra, hogy két, Füzesgyarmathoz nem kötôdô, egy a régi, embertelen rendszerrel 
szervesen összekapcsolható személy helyére két füzesgyarmati ember került, akik sokat tettek a településért.

Kincses Zoltán
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megemlékezés Az október 6-i vértAnúkrA

A magyar történelmi emlékezet egyik legmegrázóbb pillanata 
volt 1849. október 6. A ’48-as forradalom és szabadságharc 
utáni megtorlások és a Haynau-féle rémuralom emblematikus 
eseménye volt, amikor Aradon kivégezték a szabadságharc 13 
katonai vezetôjét, és még ugyanazon a napon, Budapesten a 
magyar független kormány miniszterelnökét, gróf Batthyány La-
jost.

1848-ban a magyarság kísérletet tett arra, hogy a maga ke-
zébe vegye a sorsát, és kivívja magának oly régóta vágyott füg-
getlenséget. Erre a sikertelen de mégis hôsies kísérletre tett 
pontot elôször a világosi fegyverletétel, majd késôbb az aradi 
vértanúk kivégzése. 

A Haynau által irányított intézményes terror alatt több száz 
ember halt mártírhalált a Habsburgok börtöneiben, és még töb-

ben voltak, akik az üldöztetés sorsára jutottak. Október hatodikához éppen ezért nem csupán a 13 vértanú sorsát 
kötjük, hanem mindazokét, akik a késôbbiekben a megtorlások áldozatai lettek.

A szomorú alkalomról 2011. október 6-án Füzesgyarmaton is megemlékeztek a Polgármesteri Hivatal elôtti 48-as 
emlékmûnél, ahol Nagy László múzeológus tartott egy rövid emlékezô beszédet, amelybe számos helytörténeti elemet 
is beleemelt. Az ünnepség után az unitárius templomban került sor egy ökomenikus istentiszteletre, ahol szintén az 
aradi mártírokra emlékeztek. Az ünnepség résztvevôi mindkét helyszínen elhelyezhették a megemlékezés virágait.

bAtthyány léptei

Szürkén kopognak a hajnali kockakövek,
A felhôk komorak, s valaki lövet.
Az árkádok alatt folyik a vér,
A gróf feltekint, szemében remény.
Azt már tudja, hogy az ô sorsa betelt,
Elôtte a vérpad, a számára emelt,
De bízik a jövôben, hogy majd a magyar
Újra szabadságot és jobb idôt akar.
Most leszegett fejjel ô csak menetel,
Miközben az ôszi esô halkan szemetel.
Elôtte két sorban állnak a katonák,
De Ô már nem látja a kivégzôk sorát.
Tekintete messze a távolba mered,
Ahol a magyarnak szebb élet terem.
Majd csattan az üvöltés, s száguld a golyó,
S könny a szemekbôl, mint megáradt folyó.
Dördült a lövés, a hôs gróf elesett,
Mint ahogy Aradon másokkal megesett.
A mécses lángja izzik, emléke örök,
Mint vén tölgyfa gyûrûjén az évelô körök.

Kincses Zoltán

Füzesgyarmat Városának vezetôi a 13 vértanú emlékmûvénél 
koszorúztak Aradon.



hitben és lélekben
egyházAink üzenete

búcsú és várAkozás

Mint arról már településünk minden lakója értesült, re-
formátus lelkészeink Baráth János és Baráth Andrea au-
gusztus 12-tôl Gyulán teljesítik lelkipásztori szolgálataikat. 
Május közepe óta sejtettük, hogy ez be fog következni, de 
valami csodában reménykedtünk, hogy ez nem történik 
meg. Az Úr Isten azonban egyértelmûvé tette, hogy ôket 
más szolgálati helyen akarja látni, számunkra pedig azt, 
amint a I. Korinthus 1:11-ben írja, hogy mi mindannyian 
Krisztuséi vagyunk. Megkaptuk az ígéretet is, hogy „Nem 
hagylak titeket árván... ne nyugtalankodjék a ti szívetek, 
ne is csüggedjen.”

A nyár folyamán imaközösségben gyûltünk össze hete-
ken át, mert meg vagyunk gyôzôdve arról, hogy „…higy-
gyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, 
megkapjátok és meg is adatik nektek.” Az Úr Isten kegyel-
me, hogy 2 hónap helyettesítés után ismét van megvá-
lasztott lelkipásztora gyülekezetünknek, TÓTH ZOLTÁN volt 
ricsei lelkész személyében.

Augusztus 14-én itt voltak vendég igehirdetôként ked-
ves feleségével TÓTHNÉ OROSZ ILDIKÓ lelkipásztorral, aki 
hitoktató is. Ezen az istentiszteleten sokan találkoztak már 
velük. Egy kellemes beszélgetéssel töltött délután után a 
presbitérium úgy döntött, hogy ôket hívja meg lelkipászto-
runknak. Hisszük, hogy Isten kegyelmébôl és az Ô akara-
tából történik mindez. Élô hitû lelkipásztorok, Isten áldott 
emberei ôk is. A lelkészházaspár négy gyermeket – két 
iskolás és két óvodás korút – nevel családjában.

Ricse volt az elsô szolgálati helyük, ahol 15 évet töltöt-
tek el. Ez idô alatt sok gyermeket indítottak el a hit útján, 
és vezettek Istenhez családokat.

Az elmúlt tanévben Ricsén és a hozzá tartozó kis tele-
püléseken közel 200 hittanos gyermekük volt. A Zemplé-
ni Egyházmegye évi presbiteri konferenciáján Szerencsen, 
Tóthné Orosz Ildikó lelkipásztor vezetésével a ricsei gyüle-
kezet gyermekei adtak köszöntô mûsort…

Az október 16-án megrendezésre kerülô jótékonysági 
koncerten már ôk lesznek a református gyülekezet „házi-
gazdái”. Szeretettel várjuk ôket! 

Volt lelkipásztoraink október 2-án búcsúztak a 
gyülekezettôl, a „Halacska”- óvodai keresztyén csoporttól 
pedig október 3-án, hétfôn. Szeptember végére készült el 
a csoportnak az egyház által adományozott „Simon-Péter 
hajója”, amely árbócos – vitorlás – fedélzetes – kormány-
kerekes – vasmacskás – hajó konyhás – kajütös alkalma-
tosság.  A gyerekek boldogan vették birtokukba. Samika 
és Mótika sajnálja, hogy a gyulai óvodában nincs ilyen 
hajó…

Ezen az alkalmon mondtunk köszönetet a szülôkkel 
együtt, lelkiismeretes hitoktatói munkájukért, és a ke-
resztyén csoport létrehozásáért.. Az új szolgálati helyükön 
erôt, egészséget, boldogságot, békességet és elsôsorban 
Isten gazdag áldását kívánjuk életükre!

Gergely Józsefné, presbiter

emlékezések sodrábAn…

A történelem úgy teleszórta ôszünket az emlékezés al-
kalmaival, mint ahogy a Teremtô teleszórja a tájat ezer 
színben pompázó, lehulló falevelekkel. Nincs az a mesteri 
ecset, amelyik ennyi színt elô tudna hozni a palettáról! 

Ugyanilyen színesek az emlékezések alkalmai is. Októ-
ber 1-jén azokat köszöntöttük, akiknek fejére lehullt a dér, 
akik szülôkként, nagyszülôkként, dédikként bearanyozták 
az életünket, világra hoztak, neveltek, útra bocsátottak, 
hazavárnak, és szüntelenül imádkoznak értünk, mert ôk 
még nem az imádságtalan, pénz- és érdekvilág gyerekei. 

Október 6-án az „Aradi 13 Vértanú” emlékét idéztük a 
fôtéren és templomi mûsorunkban, amikor az emlékhe-
lyekre tett virágainkkal kifejeztük azt a hitünket, hogy nem 
szabad felejteni semmilyen áldozatot, amit eleink hoztak 
a Kárpát-haza szabadságáért. Valahonnan elôjön egy 
verssor, miszerint a „világon semmi sem tisztább október 
fényeinél!” Ezzel az elhatározással gyûlünk össze október 
23-án az 1956-os kopjafánál és templomkertünkben az 
1956-os emlékmûvünknél. Templomunkban, ökumeni-
kus istentiszteleten teszünk bizonyságot arról, hogy a bá-
tor, vérüket is adó, dicsô elôdöknek nem lehetnek korcs 
utódai, akik ma is a haza szentsége, a magyar nemzet el-
len buzgólkodnak. Megbékülünk a megterített, emlékezés 
asztalai mellett, de nem lesz addig békességünk, amíg 
Isten akarata szerint nem ölelkezik össze minden magyar 
a világon.

Október 31-én, a Reformáció emléknapján újra ki kell, 
szegezzük a hitetlenség elleni 95 tételünket nem csak 
Wittenberg várkapujára, hanem minden hajlékra, otthon-
ra, intézményre, sôt még a Nemzet Házára is, mert az 
istentelen élet önpusztításunkhoz vezet! Lám, már 10 
millióan sem vagyunk!

Aztán áthajlunk novemberre a személyes és közös 
emlékezések fájdalmas hídján, a Halottak Napján. Min-
denki vehetne magára gyászruhát, mert mindnyájunknak 
vannak halottai, veszteségei. De Isten akarata az, hogy 
átlépjünk a sírok világán, és az emlékezés virágaiban, a 
gyertyák lángjában meg kell látnunk az Isten felé törekvô 
élet reménységét, mert „az Élet él, és élni akar!”

Erôt adó emlékezéseket kíván:

Balázsi László, mb.püspök-fôjegyzô 
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sohA rosszAbb évAdkezdést!

Szeptember 4-tôl 9-ig Lignanoban, Olaszországban rendezték a Kick-box Utánpótlás Euró-
pa Bajnokságot, ahol a Hegyesi SE is érdekelt volt Poroszlai Ramóna személyében.

A korai idôpont segítette a felkészülést, mivel elôttünk volt az egész nyári szünet, hogy 
felkészüljünk erre a rangos eseményre. Ramóna tiszteletet érdemel, hisz míg kortársai stran-
doltak, nyaraltak, ô edzôtáborban majd utána itthon, napi két edzéssel és futóprogrammal 
készült az EB-re. A kemény munka meghozta gyümölcsét, hisz egy nagyon kemény mérkôzés 
után - hajszálnyi különbséggel - végül ezüstérmet szerzett.

Békés-megyében is elkezdôdött a harcmûvész versenyidôszak.
A szeghalmi Senshi Kyokushin Karate SE kilencedik alkalommal rendezte meg a Békés 

megyei Harcmûvész Szövetség versenynaptárában szereplô Secret-Ôr Kupa Regionális Nyílt 
Kyokushin Karate versenyt a szeghalmi Városi Sportcsarnokban. 

Ez a rendezvény számunkra elsôsorban a sportbarátság ápolásáról szól, hisz versenyzôink egy másik harcmûvészet szabályai 
szerint küzdöttek. Szerencsére errôl a megmérettetésrôl is emelt fôvel jöhettünk el.

A több mint száz fô induló között a Hegyesi SE 10 fôvel vett részt a küzdelmekben.

Gyermek mini fiú könnyû súlycsoportban: Szabó Lórád arany, Vincze Máté bronz-
érmet szerzett.

Gyermek mini fiú nehézsúlyban Szekeres Sándor 3. helyezést ért el.
Gyermek II. fiú középsúlyban Vincze Ádám Bronzérmes lett.
Gyermek II. lány könnyûsúlyban Fábián Rita 3. helyezett lett.
Gyermek II. lány nehézsúlyban Koós Gabriella ezüstérmes helyezést ért el.
Serdülô fiú középsúlyban Sági Zsolt szintén ezüstérmet szerzett.
Dicséret illeti továbbá, Sági Rolandot, Szabó Zoltánt, és Csontos Norbertet, akik 

szintén mindent megtettek az érmes helyezésekért, de sajnos ez most nekik nem 
sikerült, de így is emelt fôvel jöhettek le a tatamiról.

Sempai Gasparik Róbert, Vezetô edzô

A gyArmAtiAk kedvenc receptjei
elefántszem  (BEKÜLDTE: HENCZ NIKOLETTA)

Hozzávalók: tészta: 6 tojás, 12 dkg porcukor, mokkás-
kanál szódabikarbóna, 4 dkg (2 nagy evôkanál) kakaópor. 
töltelék: 1 tojás, 20 dkg, 10 dkg porcukor, 2 dkg kakaópor 
(1 nagy evôkanál), 1 vaníliás cukor, 2 evôkanál liszt, 2 dl tej, 
1 banán

Elkészítés: tészta: A 6 tojás sárgáját a porcukorral és a 
szódabikarbónával habosra keverjük. A tojásfehérjét külön 
felverjük és hozzáöntjük az elôzôekhez. Megsütjük.

töltelék: A tojást, lisztet el kell keverni, majd tejjel felen-
gedni, ezt sûrûre fôzni. Ha kihûlt, akkor hozzáadni a kikevert 
vajat és cukrot. Ezt a krémet kettéosztjuk, az egyik felébe 1 va-
níliás cukrot teszünk, a másik felébe 1 evôkanál kakaóport.

A piskótára elôször a fehér krémet, aztán arra a kakaósat 
kenjük. Aztán a piskóta felénél rátesszük a banánt és ráhajt-
juk a piskótát. A tetejére tortabevonót teszünk. 

progrAmAjánló novemberre

2011. november 12-én, 18 órakor a 
Füzesgyarmati Közmûvelôdési Intézményben 

ôsbemutatóra kerül sor.

petôfi sándor: A helység kalapácsa
címû komikus eposza,

helyi szereplôk részvételével.
Rendezô: boka gábor, színi direktor

Mindenkit szeretettel várunk
a nem mindennapi humoros elôadásra.

A színdarab megtekintése
ingyenes!


