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2011. november 27-én az elsô gyertya meggyújtásával Füzesgyarmaton is 
elkezdôdött az adventi idôszak. 2.oldal

Ajánló
történelmi egyházAink 
üzenetei Az Adventi vá-
rAkozás és A kArácsony 
kApcsán

 2. oldal

önkormányzAti hírek

A testület elfogadta a 2012-es 
év költségvetési koncepcióját.
Az idén is volt lehetôség a 
Bursa Hungarica Felsôoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjra pá-
lyázni.
 3. oldal

közös mAgyAr-román 
együttmûködés

Bors település és 
Füzesgyarmat Önkormányzata 
közösen nyújtott be pályázatot 
a Körös-Sárrét gazdasági 
élénkítésére.
 4. oldal

Ajánló
új nyertes pályázAt 
füzesgyArmAton

 4. oldal

hArcsApAprikás kArá-
csonyrA

Németh László füzesgyarmati 
lakos, híresen finom harcsa-
paprikása. 7. oldal

lAbdArúgó emléktornA

Várkonyi Imre Füzesgyarmat 
nemrég elhunyt polgármeste- 
rének a tiszteletére labdarúgó 
tornát rendeztek.
 8. oldal

újrA elindul A téli te-
remfoci bAjnokság

 8. oldal

tisztelt olvAsók, kedves füzesgyArmAtiAk!

Közeledik a karácsony. A napkeleti bölcsek már ilyentájban elindultak a betlehemi csillag fényét követve, hogy 
idôben megtapasztalhassák a születés csodáját. Jézus születését, aki elhozta közénk a szeretet misztériumát. A leg-
több háztartásban talán már folyik a lázas készülôdés. Már vannak, akik megvásárolták a feldíszítendô fát, ledarálták a 
bejglinek való mákot és diót, és talán már néhány ajándék is lapul egy-egy fiók mélyén eldugva a kutató szemek elôl, 
hogy majd a gyertyagyújtás után meglephessük vele szeretteinket, családtagjainkat, barátainkat.

Advent idôszakában a szeretet eljövetelére várakozunk, amelyre most is nagy szükség van, hiszen nagyon nehéz 
idôket élünk. A világválság, az elmúlt évek gondjai, problémái mind-mind mázsás súllyal nehezednek a válunkra, 
amelyet megérez minden család, a város, az ország és egész Európa. Éppen ezért kell egymáshoz fordulnunk, egymás 
szeretetébôl erôt merítenünk, mert csak így tudunk reménykedve fordulni a jövô felé. Karácsonykor, amikor meggyul-

ladnak a fények, amikor megszegjük szentestén a bejglit, 
vagy kibontjuk ajándékainkat, gondoljunk arra, hogy milyen 
nagy érték a család, milyen fontosak számunkra a szerette-
ink, barátaink, de gondoljunk azokra is, akiknek nem adatik 
meg a családi tûzhely melege, akik nem tudnak maguknak 
fát állítani, akik magányosan, kiszolgáltatottan élik meg Jé-
zus születésének ünnepét. Gondoljunk rájuk, és nyújtsunk 
feléjük segítô kezet. Sokszor elég egy jó szó, egy biztató 
tekintet, egy baráti kézfogás. A karácsony ugyanis nem az 
ajándékozásról szól, hanem a szeretetrôl, az egymáshoz 
fordulásról és egy új és szebb világ eljövetelérôl. 

Krisztus születése reményt adott az embereknek akkor, 
ott Betlehemben, és adjon reményt nekünk napjainkban itt, 
Magyarországon és azon belül itt, Füzesgyarmaton is.

Ennek szellemében kívánok Önöknek és Füzesgyarmat 
minden lakójának áldott és boldog karácsonyt.

Bere Károly, polgármester
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hitben és lélekben
egyházAink üzenete

A készülÔdés öröme

Egy kicsi fény hozta Füzesgyarmat apraját-nagyját a temp-
lom elé advent elsô vasárnapján. Villódzó fények, neonreklám 
helyett - a gyertya csonkig égô lángja. Református gyüleke-
zetünk szolgálata, az ige, vers, ének bizonyságot tett: Isten 
világossága Krisztusban ragyog egyedül. Ô az, akinek visszajö-
vetelét várja a keresztyén világ. 

Az egyházi év kezdete ez a hideg nap. Az ünnepek adják 
meg életünk ritmusát. Vágyódunk. Készülünk. Ezen a négy hé-
ten valamit tenni kell. Örülök az adventi idôszaknak. Lám, van 
még érzékenység bennünk, többre vágyunk! Az üzleties szem-
lélet sokat ártott a Karácsonynak. Húsvét a népi szokások, lo-
csolkodás ünnepe lett. Pünkösdöt pedig nem is igazán tudjuk 
hova sorolni. Nehezen indul el az, aki nem tudja, hová készül. 
Advent biztatás: Készülj Isten népe Urad elé! A készülôdés fontos része volt az idén is a játszóház, a Betlehem elké-

szítése, ajándéktárgyak, egytôl-egyig kezünk alkotásai. Mûanyag karácsonyfát 
láttunk már, de az adventi koszorú csak természetes anyagból készülhet. Igen, 
mert a nagy dolgok mindig egyszerûek. 

Aki nyitott szívvel ült be a templom padjaiba, hogy meghallgassa a Vejsze 
együttes zenéjét, nem hiányolta a dübörgést, ugrándozást. Letisztult dallam, 
tiszta szavak adták a megértést: Istennek tetszett, mi magyarként lehetünk 
keresztyének. A közösség titka abban rejlik, ha nem azt nézem, mit kaphatok, 
hanem, hogy mit tehetek hozzá az egészhez. Ennek örültünk november 27-én. 
Bár nem láttuk, de ott volt az Úr Jézus is. Az utolsó adventben minden szem 
meglátja Ôt! Legyünk készen e nagy találkozásra.

Tóth Zoltán, református lelkipásztor

„énekelni kéne kArácsony estére…”

A címadó sorral kezdôdik vidékünk nagy költôjének, Sinka Istvánnak híres 1956-os verse.
Majd így folytatódik: „ráférne az ének sok híres legényre. / Verset énekelni ellágyuló szájjal, / Jézus kis csöppségnek, 

s lóbálni lámpással. /…Mondókát mondani, ott állani elôl, / s kérdezôsködni mi új megváltónk felôl.” Igazi karácsony 
várásának és megélésének vágyával kell az adventi úton megszívlelnünk a költôi szavakat. Akárcsak a Szentírás sza-
vait: „Született néktek ma a Megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.”

Mind az adventi várakozásban, mind a karácsony és újév ünneplésében a túlzott fényesség majdnem elfödi a bet-
lehemi csillag ragyogását. Oly sokan még mindig hamis fények után mennek, ahogy nemzetünk nagy színésznôje, 
Tolnay Klári fogalmazta meg, az emberiség keresztény-keresztyén része perzsavásárt csinált a Messiás-várásból. Ady 
Endre korábban már megverselte, hogy „Beteg a világ, nagy beteg!”, mert „Kihûlt a szív, elszállt a lélek, / A vágy, a 
láng csupán a testé; /…Elvesztette magát az ember, / Mert lencsén nézi az eget, / …Ember ember ellen csatázik, / 
…Rommá dôlt a Messiás háza, / Tanítása, erkölcse veszve…” Nem kell nekünk új Messiásra várni, hanem vissza kell 
térnünk a minden évi karácsonyok igazi Jézusához, és az Ô születése feletti öröm kell meghatározza ünnepvárásunkat, 
ünnepszentelésünket és új esztendôink dolgos mindennapjait. Hogy visszajöjjenek a hiterôsítô, Isten felé vezetô kará-
csonyaink, és a gyermek-Jézus ártatlan mosolya ragyogja be életünket, a hamis fényû csillagok rengetegében elvesz-
tett önmagunkat kell, újra megtaláljuk. Osztozni kell a pásztorok örömében, lelkesedésében, ott kell énekelni minden 
„híres legénynek” és leánynak az angyali kórusban, el kell vinnünk, mint a három királyok, áldozatos ajándékainkat, 
és letennünk a Jézus jászolbölcsôje elé. Minden más, ami az ünneplésekkel jár, amit ünnepi kelléknek hisz az ember, 
minden sallang, amit rárakott az igazi karácsonyra a Jézust-felejtô, Isten-üldözô, vallásromboló, gerincroppantó kor, 
szépen le fog kopni Szenteste, amikor újra rátalálunk az isteni Megváltónkra. Kedves kis városunk minden lakója felé 
száll az üzenet, a kérés: „verset énekelni ellágyuló szájjal… mondókát mondani” „Jézus kis csöppségnek” igyekezzünk 
megérkezni a karácsonyi örömbe, mert így lesz megszentelt az ünnep, így válnak az eljövendô idôk a költô álma szerint 
„víg esztendôkké”. Örömteli ünneplést és eredményes 2012-es esztendôt adjon az Isten minden jóakaratú embernek 
városunkban is! Tisztelettel és áldáskívánással:

Balázsi László lelkész, mb. püspök - fôjegyzô és az unitárius gyülekezet minden tagja
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önkormányzAti hírek

A 2012. évi költségvetés koncepcióját elfogadta Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselô-testülete a 2011. 
november 24-ei testületi ülésen.

A várható törvényi változásokra tekintettel elhatározta, hogy 
1.)  Körzeti igazgatási feladatok, amennyiben a törvényi szabályozás következtében évközben átkerülnek a járási 

kormányhivatalhoz, arra kell törekedni, hogy a gyámügy, okmányiroda és építéshatósági feladatok tekinteté-
ben Füzesgyarmaton történjen a feladatellátás.

2.)  Az általános iskolai oktatás és nevelés állami mûködtetésre történô átadását a törvényi válto-
zás miatt tudomásul veszi. Önként vállalt feladatként nem kívánja fenntartani az intézményt. 
Az óvodai nevelés tekintetében keresni kell a más módon való mûködtetés lehetôségét, a költségvetés terve-
zésekor a számításba vehetô lehetôségek mindegyikérôl készüljön szakmai és gazdasági számítás.

Helyi szervezeti változásokat határozott meg az alábbiak szerint:

3.)  Közmûvelôdési Intézmény fenntartásának, tevékenységének finanszírozásába bevonja a magyar román pályá-
zatok adta fedezetet.

4.)  Kastélypark fürdô jelenleg önálló intézményét 2012. január 1-jétôl önkormányzati gazdasági társaságként 
mûködteti tovább a fürdô további fejlôdése érdekében. Az átalakulás feltételeinek biztosítására az intézkedé-
seket haladéktalanul meg kell tenni.

5.)  Városgazdálkodási Kft. alakítását tervezi olyan feladatok elvégzésére, amelyek vállalkozói jellegûek, nem az ön-
kormányzat alaptevékenységével függnek össze, illetve lehetôséget biztosít az önkormányzat beruházásaihoz 
való csatlakozáshoz.

6.)  Munkahelyteremtés céljából Ipari Park gazdasági társaságot hoz létre, melyhez pályázati forrást kíván igénybe 
venni.

7.)  A közmunka, közfoglalkoztatás önkormányzati kötelezô feladattá minôsül, ezért erre fel kell készülni. Az eddigi 
szokásos foglalkoztatásokon túl a START közmunkaprogram keretén belül 198 fô egy évre történô foglalkozta-
tását pályázta meg önkormányzatunk. 

8.) Kiemelten kell készülni a szennyvízberuházás mûszaki és pénzügyi megvalósítására.
 A képviselô-testület közmeghallgatást tartott 2011. november 30-án az alábbi napirendekkel:
 1. A 2012. évi koncepció - átszervezés az önkormányzati intézményrendszerben
 2. Tájékoztató a szennyvízberuházásról
 3. A káros szaghatásokkal kapcsolatos intézkedésekrôl tájékoztató

-------------------------------------------------------------------------------------------------
támogatás

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2011. évben is csatlakozott a hátrányos szociális helyzetû felsôoktatásban 
résztvevô hallgatók, illetve felsôoktatási tanulmányokat a következô tanévben kezdô fiatalok támogatására létrehozott 
bursa hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 

Az Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójára beérkezett kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálta el 
2011. november 29. napján tartott ülésén. 

A 36 pályázó közül 30 fô rendelkezett a jogosultság összes feltételével, közülük 24 fô már felsôoktatási intézmény-
ben tanul, ezért az „A” típusú támogatásra jogosultak, 6 fô pedig érettségi elôtt álló középiskolás, akik a „B” típusú 
támogatásra jogosultak. 

Az önkormányzat havi 4.000.-Ft összegben állapította meg az önkormányzati ösztöndíj részt minden jogosultnak, 
mely a megyei önkormányzati és az állami támogatással együtt havi 8-10.000.-Ft támogatást jelent. 

6 fô „A” tipusú ösztöndíjra benyújtott pályázata elutasításra került, 5 fô esetében jövedelmi határ túllépése miatt, 1 
fô esetében pedig az oktatási intézmény nem felelt meg a pályázati kiírásnak.
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információ A mAgyAr-román pályázAtról

Füzesgyarmat Önkormányzata Bors településsel közösen sikeres pályázatot adott be Körös-Sárrét gazdasági élén-
kítésének elôsegítésére.

Ennek keretében lehetôség nyílik üzleti rendezvények megszervezésére, melyek résztvevôi, a két térség vállalkozói 
megismerhetik egymás gazdasági és piaci lehetôségeit, és együttmûködéseket köthetnek. A jövô évben 4-4 üzleti 
találkozót fognak szervezni a nyertes önkormányzatok Füzesgyarmaton és Borson. Ezúton is felhívjuk a térség vállalko-
zóinak figyelmét a rendezvényekkel kapcsolatban jövô év februárjától érkezô hírlevelekre és rendezvénymeghívókra.

A térségben elsô alkalommal sikerült a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program kereté-
ben beadott 3 pályázatból mindet megnyerni. Ebben a kormányzati ciklusban Bere Károlynak, a Szeghalom Kistér-
ségi Társulás Elnökének kezdeményezésére indult pályázatírások is sikeresek lettek, így esélyt kapott a Nagyvárad-
Gyomaendrôd vasútvonal rehabilitációja, a Határon Átnyúló Együttmûködési Programból 200 millió forintot nyertünk 
a vasúti tervek elkészítésére. A Kistérség második nyertes programja – szintén Borssal együttmûködve – egy határon 
átnyúló kommunikációs portál létrehozása.

Az elért pályázatírási sikerek arra késztették az önkormányzatunkat, hogy 3 újabb nagy jelentôségû pályázat be-
adásáról döntött novemberben, melyben Bors és Zimándújfalu lesz partnerünk. Így Füzesgyarmat 667 millió forint 
értékben juthat infrastrukturális fejlesztési pénzekhez. Ebbôl az összegbôl Füzesgyarmat és Bors egy-egy inkubátorhá-
zat, multifunkcionális, rendezvények és ipari bemutatók megrendezésére alkalmas teret épít. Füzesgyarmaton így az 
elôzetes tervek alapján egy 1800 négyzetméteres inkubátorház épülhet.

Szintén Borssal közösen egy város- és környezetrehabilitációs programban a füzesgyarmati termálstrand háta mö-
götti 20 éve elhanyagolt tavat tisztítanánk ki, ahol egy olyan városi parkot és nyílt rendezvényterületet hoznánk létre, 
ahova a Határon Átnyúló Együttmûködési Program céljai szerinti közös magyar-román gyerektáborokat szerveznénk. 
A tervezett pályázatot erôsíti, hogy önkormányzatunk régóta elôkészítés alatt lévô fürdôrehabilitációs programjában is 
központi szerepet kap az a cél, hogy egy egységes parkosított terület jöjjön létre a fürdô körül, lehetôleg a kemping és 
a tópark bevonásával. Városunk elsô nagy pihenôparkját szeretnénk ezzel megteremteni és a ma elhanyagolt, kihasz-
nálatlan területeket méltó módon rehabilitálni.

Testvértelepülésünkkel, Zimándújfaluval együttmûködve egy-egy turisztikai irodát szeretnénk felállítani a harmadik 
pályázat keretében, illetve ezen túl vásárolnánk egy-egy buszt a rugalmas és versenyképes programszervezések és 
egymás turisztikai célpontjainak jobb elérése céljából. 

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program utolsó elôtti pályázati évében vagyunk. A 
program 2013-as zárása után többé nem lesz 95%-os támogatottságú és ilyen konstrukció. Ezek az utolsó esélye-
ink ilyen nagyságrendû pénzösszegek pályázati lehívására, nagyon fontos hát, hogy kihasználjuk ezeket a kivételes 
lehetôségeket.

új nyertes pályázAt füzesgyArmAton!

Az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeré-
hez Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot adott be „Komplex Ke-
rékpárforgalmi hálózat építése Füzesgyarmaton” címen. A Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség nyertesnek ítélte a pályázatot. A megítélt támogatás összege 
172 453 175 Ft, - 90%-os támogatási intenzitással – melynek feltétele még 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata és a DARFÜ- Dél-Alföldi Regionális Fej-
lesztési Ügynökség közötti támogatási szerzôdés megkötése. Amennyiben ez 
teljesül, a projekt megvalósítása kezdetét veheti, vagyis új kerékpárút épülne a 
Mátyás utcán, a Széchenyi utca egy részén, valamint a Bethlen Gábor utcán, 
az Egyesített Szociális Intézményig, és felújításra kerülne a Kossuth utcán 
végigfutó kerékpárút.

házasságkötések:

Báló Krisztina és
Németi István
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2011. – A rendezvények éve

2011. a rendezvények éve volt intézményünk számára. 2006. júniusa óta, mióta összevont intézményként mûködünk, ta-
lán soha nem vártuk ilyen sok programmal a lakosságot. Több új kezdeményezést is útjára indítottunk ebben az évben. Ilyen 
volt januárban az I. Füzesgyarmati Gazda- és Vadásznapok, nyáron a Nyári Esték koncertsorozat, a Veteránautó Felvonulás, 
a Sárszigeti Nyárbúcsúztató. Emellett megrendezésre kerültek hagyományos rendezvényeink, ezek a teljesség igénye nélkül: 
A Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Majális, Gyermeknap, Füzes Fesztivál, Hegyesi János Szavalóverseny, nemzeti ün-
nepeink, kiállítások, gyermekelôadások. Több elôadást, koncertet szerveztünk más civil szervezetekkel karöltve. Az év során 
rendszeresen látogatták könyvtárunkat iskolás csoportok, helyt adtunk civil szervezeteknek, szolgáltatóknak, akik itt tartották 
klubfoglalkozásaikat, ügyfélfogadásaikat, valamint voltak tanfolyamok (oktatás, sport) a Mûvelôdési Házban. Helyt adtunk fó-
rumoknak, taggyûléseknek, kistérségi megbeszélésnek, orvos-beteg találkozóknak, iskolás programoknak.

Aki figyelemmel kísérte programhirdetéseinket, és ellátogatott rendezvényeinkre, láthatta, hogy egész évben próbáltuk a 
lakosság kulturális igényeit kielégíteni.

Mindez természetesen nem jöhetett volna létre támogatóink, segítôink nélkül. Itt ragadnánk meg az alkalmat, hogy köszö-
netünket fejezzük ki nekik:

Füzesgyarmat Város Önkormányzata • Ibrányi Éva, alpolgármester • OTP Bank Nyrt. • Horváth László és családja • 
Városétkeztetés-Furkó Sándor • KLAPI • Homoki Károly • Földi Imre • Homoki Lajos • Gál István és tanítványai • Hotel Gara 
• Rendôrség • Füzesgyarmati Önkéntes Tûzoltó Egyesület • Polgárôrség • Helyi élelmiszerboltok és virágboltok tulajdonosai 
• Nagy Zoltán, erdész

Ezúton kívánunk Füzesgyarmat minden lakosának békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet!
Mindenkit szeretettel várunk 2012-ben is rendezvényeinkre, programjainkra: a Hegyesi János Városi Könyvtár és 

Közmûvelôdési Intézmény dolgozói.

Homoki Éva

szAvAló verseny

A 2011-2012-es tanévben is fontos feladat iskolánkban a tehetséggondozás. Ezért kiemelkedô képességû tanulóinknak 
igyekszünk lehetôséget biztosítani helyi, területi és megyei versenyeken való részvételre. 

Az alsó tagozatos munkaközösség 2011. november 29-én az elsô és második osztályos gyermekek részére, november 
30-án pedig a harmadik és negyedik osztályos tanulók számára szavaló versenyt rendezett. A versenynek a Hegyesi János 
Városi Könyvtár adott otthont.

A szakmai zsûrik elôtt évfolyamonként zajlott a verseny, ahol 41 gyermek mutatta be felkészültségét, versek iránti szere-
tetét.

A zsûri méltatta a gyermekek szorgalmát, biztos szövegtudását, tiszta hangképzését. 
Harmadik és negyedik osztályban kiemelték a gyermekek elôadói képességét, a közönséggel való kapcsolattartást.
A jók közül a legjobbak a következô gyermekek voltak ezeken a délutánokon. Az elsô helyezett diákok képviselik iskolánkat 

a Vésztôn megrendezésre kerülô területi szavaló versenyen.

1. évfolyam:
 I. Szívós László 1. a. Felkészítô: Égetôné Tóth Julianna
 II. Köleséri Csongor 1. a. Felkészítô: Égetôné Tóth Julianna
 III. Láposi Zsanett 1. a. Felkészítô: Égetôné Tóth Julianna

2. évfolyam
 I. Mester Lili 2. c. Felkészítô: Köleséri Gabriella
 II. Czinege Kálmán 2. a. Felkészítô: Pálfiné Bíró Éva
 III. Szilágyi Vanda 2. c. Felkészítô: Köleséri Gabriella

3. évfolyam
 I. Nagy Bence 3. a. Felkészítô: Pálné Tóth Ilona
 II. Komócsin Gréta 3. a. Felkészítô: Pálné Tóth Ilona
 III. Szabó Attila 3. a. Felkészítô: Pálné Tóth Ilona

4. évfolyam
 I. Lukács Lili 4. c. Felkészítô: Zs. Nagyné Lakatos Ilona
 II. Furkó Bálint Miksa 4. c. Felkészítô: Zs. Nagyné Lakatos Ilona
 III. Tóth Imre András 4. a. Felkészítô: Koósné Horváth Angéla

Pálfi Judit, szakvizsgázott tanító
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Advent

Az advent szó jelentése „eljövetel”. A karácsonyt megelôzô 
várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. Hogyan várjuk mi, 
mai emberek az „eljövetelt”? Zajos, zavaros, egyre feszül-
tebb világunkban a karácsony elôtti idôszak a bevásárlás-
ból, az ajándékok utáni futkosásból, és legfôképpen az 
idôhiányból áll. Sajnos, vagy talán nem véletlen, eljött az 
az idô, amikor a gazdaságban uralkodó válság, a pénztelen-
ség átértékelteti velünk ezt a fajta gondolkodásmódot. Rá-
kényszerültünk, hogy visszafogjuk magunkat, és más, nem 
kézzel fogható értékeket helyezzünk elôtérbe. Mi az, ami 
legjobban hiányzik az életünkbôl, amivel boldoggá tudnánk 
tenni szeretteinket, magunkat? A pénzen vett ajándékokat 
nem tudjuk magunkkal vinni, de egy-egy kedves emléket, 
amikor együtt volt a család, a barátok, az ott megtörtént 
sztorik, 20-40 év múlva is boldog mosolyt hoznak az ar-
cunkra. Még mindig hallom a csengettyû hangját, amit csak apu szólaltathatott meg. 30 éve nem szól már. 

Annyian szenvednek attól, hogy mibôl vesznek ajándékot, hiszen tûzrevaló sincs már elég. Ajándék az is, ha a 
szomszéd bekopogtat egy kis tányér süteménnyel, ajándék a segítô kéz is, mely észreveszi problémánkat, és értünk 
nyúl, ajándék a jó szó, melyre annyira ki vagyunk éhezve. Ajándék, ha nem a hibákat keressük a másikban, hanem 
meglátjuk a jót benne, a szerethetôt. Ajándék a mosoly, és az is, ha van, ki könnyeinket letörölje.

Jézus azért jön, hogy békét hozzon szívünkbe, nem hagyhatjuk, hogy eljövetelének ünnepe e béke helyett a 
feszültségrôl és nyugtalanságról szóljon.

Ibrányi Éva

mikulás ünnepség Az unitárius templombAn

Az Advent a várakozás ideje. Ilyenkor az ember, míg a Megváltó születésére 
várakozik, számot vet önmagával, és a szeretet jegyében azokra az emberek-
re is gondol, akik nem képesek önmagukról gondoskodni, akik rászorulnak 
mások segítségére. Karácsony közeledtével a Margaréta Családos Egyesület 
a Kossuth Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézmény együttmûködésével talán 
éppen ezért újra megszervezte az adventi börzét. A hátrányos helyzetû tanu-
lók és családtagjaik részesültek az adományból, amelyekbôl szép számmal 
gyûlt össze a börze alkalmából. Füzesgyarmat adakozó lakosai jóvoltából 
ruhák, lábbelik, játékok kerültek szétosztásra 34 családban 73 rászoruló 
gyermek számára.

Advent idôszakában érkezik el közénk a szintén a jótékonyságáról és 
adakozókedvérôl híres Szent Miklós napján a Mikulás. Így volt ez az unitárius 
temlomban is december 4-én. Az egyik jelenlévô így számol be errôl: „Miku-
lás lábakon mentünk karácsony felé december 4-én az unitárius templomból. 
Gyermekzsivaj töltötte meg az istenházát. Több mint félszáz kisebb-nagyobb 
gyerek felnôtt testvéreivel, szüleivel, nagyszüleivel, rokonaival felekezeti, vi-
lágnézeti különbség nélkül várta a Mikulás érkezését. Kovács Gréta, Laura 
és Sziszi gyermek-istentiszteletet mutattak be. Asztalok roskadoztak a tom-
bolatárgyak és a sok finomság alatt, a templom piacán nagy dobozokban a 

Mikulás rejtegetett valamit. A lelkész üdvözlô szavaiban elmondta, hogy a szeretet össze tud gyûjteni sokféle embert, 
íme az eredmény: ez a szép ünneplés. Megköszönte a gyülekezet tagjainak a hozott áldozatot és munkát, valamint Bere 
Károly polgármesternek és Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselônônek, a Margaréta Családos Egyesület elnöké-
nek, valamint az egyesület tagjainak az adományaikat, áldozatvállalásukat. A 9 unitárius szereplô mellett 11 „vendég-
gyerek” szavalatait (ének is volt) hallgathattuk meg. Olyan átéléssel mondták el, olyan elemi erôvel „bizonygatták”, hogy 
jók voltak és érdemesek a Mikulás látogatására, hogy a Mikulásnak nem lehetett visszalépni az ajándékozástól. Aztán 
meg is érkezett a lelkészbôl lett Mikulás és a Krampusz, akik félszáz csomagot osztottak szét - elküldve a két-három 
hiányzónak is. Utána még izgalmasabb percek jöttek. Rengeteg tombolatárgy talált boldog gazdára. Sok-sok csillogó 
szemû gyermek és felnôtt ment tovább az adventi úton karácsony felé, találkozni a megszületett Jézuskával.” Lassan 
közeledik a karácsony, és elérkezik közénk maga a Megváltó is hirdetve az örök Szeretetet és azt, hogy figyeljünk oda 
családunkra, embertársainkra, mert ez a Karácsony ünnepének igazi üzenete. Kincses Zoltán



novemberi elkezdÔdött várAkozás…

Október utolsó szombatján tartotta a Füzesgyarmatiak 
és Elszármazottak Baráti Körének Egyesülete a hagyo-
mányos évadzáró Bálját. A bálon megjelentek ezúttal is 
érdeklôdéssel és izgalommal várták az ún. helytörténeti 
tesztlapok kitöltését, amelyen 25 kérdés szerepelt, köztük 
az egyik így szólt: „Sorold fel Füzesgyarmat szerinted leg-
ismertebb 10 személyét!”. A tesztlapok kitöltésében hét 
asztal egyaránt 10 fôvel vett részt, amelyben idôsebb és 
fiatalabb korosztály is képviselve volt. A kérdés az utcanév 
változtatások kapcsán került szóba, talán kevesek tudják, 
ki is volt Gacsári István.

Íme, a lista: gacsári istván református lelkész, króni-
kaíró; csánki dezsô történész, az Orsz. Levéltár vezetôje, 
Füzesgyarmat elsô Díszpolgára; hegyesi jános költô, pa-
rasztpolitikus, Díszpolgár; szitás erzsébet festômûvész, 
Díszpolgár; vitéz gálffy kálmán kántor; sárosi gyula 
költô, Kossuth rokona; ungi istván KTSZ-elnök; barkóczi 
pál TSZ-elnök; borbíró lajos helytörténet kutató, a Ma-
gyar Kultúra Lovagja, a CSDHE. alapítója; jánosi zoltán 
a nagy iskola építtetôje, ref. lelkész, belügyi államtitkár; 
zöld józsef iskolaigazgató; borsothy géza építészmér-
nök, közéleti személyiség; bonyhai benjamin népi költô, 
jegyzô; várkonyi imre igazgató, polgármester; nagy 
lászló ref. lelkész, püspök-helyettes, Díszpolgár.

Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedô beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

1902

w

Dsida Jenô: Itt van a szép karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

1929
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A gyArmAtiAk kedvenc receptjei
németh lászló-féle

hArcsApAprikás kArácsonyrA

hozzávalók: 1 kg harcsafilé, 15 dkg vöröshagyma, 1 
gerezd fokhagyma, 1 db kisüveges vagy dobozos csiperke-
gomba, 1 doboz tejföl, 10 dkg füstölt fôtt bacon szalonna

elkészítés: kevés zsíron megpirítjuk a hagymát és a vé-
konyra vágott bacont, majd hozzátesszük a lecsepegtetett 
gombát, és addig pirítjuk, amíg a zsír újra áttetszô és tiszta 
lesz. Ekkor 1 kis evôkanál ôrölt paprikát teszünk hozzá, majd 
felöntjük vízzel és 15-20 percig lassan fôzzük a hagyma meg-
puhulása miatt. Közben fûszerezzük bátran sóval, borssal, 
morzsolt majoránnával. Ha összefôtt és az alap besûrûsödött, 
tegyük hozzá az egyforma kockára vágott halat és a behabart 
tejfölt (poharanként 1 evôkanál liszt) és fôzzük készre. Ez 
10-15 perc, közben a fûszerezést tetszés szerint tökéletesít-
sük. Kifôtt tésztával, csipetkével az ínyencek túrós tésztával 
tálalják.

Jó étvágyat kívánunk!



elsÔ várkonyi imre lAbdArúgó emléktornA

A 2010. októberében elhunyt Várkonyi Imre, 
Füzesgyarmat egykori polgármestere tiszteletére 2011. 
november 6-án emléktornát rendeztek. A meghívásos tor-
nán 6 labdarúgócsapat vett részt: Zimándújfalu (testvér-
település), Szeghalom város, Megyer-Farm (Békéscsaba), 
Füzesgyarmat Önkormányzat, a Haladás és a Family-Frost 
csapata.

Az ünnepélyes megnyitón Gál Ágnes emlékezett Várkonyi 
Imre életére, munkásságára, sporthoz fûzôdô viszonyára. 
Ágnes a füzesgyarmati mazsorett és twirling csapat osz-
lopos tagja, aki egyébként társai döntéseképpen ez év-
ben elnyerte a Várkonyi Imre-díjat, amelyet a szakosztály 
hozott létre. Bemutatót tartott a Junior csoport, majd a 
3-4. osztályos focipalánták küzdöttek meg egymással. A 
6 résztvevô csapat 2 csoportban küzdött egymás ellen, 
lendületes, jó iramú, sportszerû mérkôzésen. A gyôztes a 
Haladás focicsapata lett, akik vándorkupát és egy kisebb 
kupát kaptak. A többi csapat oklevél elismerésben része-
sült. A mérkôzések ideje alatt a játékosok büfé kiszolgá-
lásban részesültek, majd a rendezvény meleg ebéddel 
zárult.

A család évente megrendezi az emléktornát, hogy ezzel 
is megôrizzék Várkonyi Imre emlékét. 

Támogatók: család, a barátok, munkatársak, Álta-
lános Iskola, Gyöngyhalász Gyermek Sportegyesület, 
Füzesgyarmati Nôk Egyesülete, Városért Egyesület, Szabó 
László vállalkozó

Xvii. téli teremlAbdArúgó tornA 
füzesgyArmAt

Az idén 10 csapat nevezését fogadta el a verseny-
bizottság, így a tavalyi visszaesés után ismét nôtt a 
résztvevô csapatok száma. 3 csapat Bucsáról, két csapat 
Biharnagybajomról érkezett, 5 együttes hazai pályán ját-
szik. / Haladás, Family Frost, Romantika, Klasszikusok, 
Ultras/

A mérkôzések lebonyolítására szombat délutánonként 
16.00 órától kerül sor. A torna november végén indult, 
és elôre láthatóan márciusig fog tartani, tehát több mint 
3 hónapon keresztül közel 150 embernek biztosít spor-
tolási lehetôséget. A rendezvény az aktív szerepet játszó 
labdarúgók mellett jó szórakozást nyújt az érdeklôdôknek 
is, akik szép számban és rendszeresen jelen vannak a 
meccseken.

Xvi. mikulás kupA lány kézilAbdA tornA 
füzesgyArmAt

16. alkalommal került megrendezésre a Mikulás kupa. 
A torna célja téli idôszakban versenyzési lehetôség bizto-
sítása, sportbarátság kötése, hagyományteremtés. Idén 
ifjúsági csapatok kaptak meghívást. A füzesgyarmati csa-
pat jól kezdte a tornát - két magabiztos gyôzelemmel -, 
a harmadik mérkôzésre azonban elfáradtak a lányok, és 
egy gólos vereséget szenvedtek a korábban már szintén 
vereséggel rendelkezô gyomai csapattól. A két együttes 
azonos pontszámmal végzett, így az egymás elleni ered-
mény a Gyomaendrôd csapatának kedvezett.

Torna végeredménye:
I. Gyomaendrôd, II. Füzesgyarmat, III. Gyula, IV. Békés
Legjobb mezônyjátékos: Herczeg Szabina
Legjobb hazai játékos: Petri Fruzsina 
Torna rendezôje: Sárréti Gyöngyhalász Gy.S.E.
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közleményekért, nyomdai hibákért felelôsséget nem vállal!

kedves olvAsó!
Én egy csodaszép 

rózsaszín gyertya va-
gyok a füzesgyarmati 
óriás adventi koszorú-
ról. November 27-én 
boldog voltam, hogy 
az ünneplô sereg kör-
bevett, hogy lila gyer-
tya testvéreimet már 

meggyújtották, és remegô szívvel vártam a harmadik va-
sárnapot, hogy én is sorra kerüljek, hogy az én fényem 
is bevilágítsa a teret, jelképezve az örömöt, mely a meg-
váltó közeledtét jelzi. December 8-ra virradóra azonban 
szép otthonomat valakik teljesen feldúlták, én pedig nem 
lehetek már társaim között, mert elloptak. Milyen fájdal-
mas és szomorú, hogy vannak, aki nem tudnak osztoz-
ni a közösség örömében, nem tisztelik mások odaadó 
munkáját. Pedig hiszem, hogy ôk is szeretetre vágynak, 
csak nem tudják elmondani, kifejezni érzéseiket. 

Vissza szeretnék kerülni a koszorúra, társaim közé, 
hogy Szenteste együtt világíthassunk az éjszakában, je-
lezve az örömhírt: megszületett a Megváltó!


