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Tûzifához juthatnak a rászorulók állami támogatásból. A szükséges önerôt 
és a szállítás költségét az önkormányzat biztosítja. 3.oldal

Ajánló

megkezdôdött A 
szennyvízprogrAm 
füzesgyArmAton
A közbeszerzési eljárá
sok lefolytatása után 
megkezdôdhetnek a 
munkák.
 3. oldal

HU-ro progrAm A 
térségünkben
A kommunikáció erôsí
té sére a kistérség a 
határontúli Bors térségé
vel adott be közös pályá
zatot. 4. oldal

kezdôdHetnek A 
tAvAszi mUnkálAtok 
A kertben
 5. oldal

Ajánló

szépolvAsó ver-
senyt rendeztek A 
városbAn
A megmérettetés során 
kiderült, kik képviselhetik 
a várost a területi verse
nyen. 5. oldal

mindenkit vár vAlA-
Hol egy kAbát
Tóth Zoltán, református 
lelkipásztor osztja meg 
gondolatait az olvasókkal.
 6. oldal

új rovAt indUlt
Következô lapszámaink
ban bemutatunk egyegy 
teremlabdarúgó csapatot.
 8. oldal

„A mUnkA nemesít!”

A 2012es év egy nagyon kellemes, 
szívhez szóló és megtisztelô feladat
tal indult. Bere Károly polgármester
rel, Botlik Tiborné jegyzôasszonnyal, 
január 11én, 90. születésnapján 
köszöntöttük Veres Ferencné Pardi 
Erzsébetet, aki ezen a napon 1922
ben Füzesgyarmaton látta meg a nap
világot. Településünk „Szépkorú” pol
gárának megbecsülése és tisztelete 
jeleként emléklap került átadásra.

Erzsike néni egy 9 gyermekes csa
ládba született annak minden nehéz
ségével és gyönyörûségével együtt. Az 

elemi iskola elvégzése után sajnos azonnal dolgoznia kellett, mert a család anyagi helyzete nem tette lehetôvé, hogy 
továbbtanuljon. Az uradalmi tejházban dolgozott, majd annak megszûnésekor az akkori unitárius lelkész családjához 
került háztartási alkalmazottnak. Velük ment Erdélybe, és ott ismerkedett meg késôbbi férjével. Szíve azonban haza
húzta, így 1949ben visszajöttek elôbb Budapestre, majd nem sokára szülôfalujába is visszatértek, ahol összekötötték 
életük fonalát, végérvényesen. Közös életüket a Petôfi téri családi házban kezdték el 1952ben. Tevékeny, boldog 30 
évet töltöttek együtt. 1982ben férje halála után, azonban egyedül kellett folytatnia mindennapjait. Arra a kérdésre, 
hogy: „Mi a hosszú élet titka?”, csak annyit válaszolt: „A munka nemesít!” Az élet iránti tisztelete, hozzáállása minden 
fiatalabb generáció elé példaként állítható! Ma, 90 évesen is fontos számára a vasárnaponkénti templomba járás, 
a mindennapi torna, a mozgás és a munka. Az Istentisztelet nagy erôt ad neki, hogy tevékenyen élje meg Isten által 
kimért idejét ezen a Földön. Szívbôl kívánunk neki ehhez további jó egészséget és soksok boldog évet!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, Önkormányzati képviselô
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otp lovAs világkUpán jártUnk…

Szilaj Lovas Egyesület néhány tagja 2011.12. 02án Budapesten járt az OTP 
Lovas Világkupa délutáni rendezvényén. Rengeteg érdekes, tanulságos és látványos 
mûsor részesei lehettünk. Láthattunk díjugratást 1,30 mes akadályokon a magyar 
lófajták között. (Gidrán, Kisbéri, Mezôhegyesi félvér) Láttuk a kosztümös gyermek 
szimultán díjugratását, akik a lehetô leggyorsabb vágtájukban érkeztek az akadá
lyokra. Megtekinthettük Kappel Edit szabadidomítási gyakorlatát lipicai lovaival. Ô 
a Parelli módszert alkalmazza klasszikus idomító lovaglás elveivel kombinálva. A 
bemutató során nem használt semmiféle kényszerítô eszközt. 

Ezután sorversenyekre került sor gyerekekkel, felnôttekkel, sztárokkal és pónik
kal, akik szlalomoztak, zsákban ugráltak pónival ugrattak, majd közösen autót toltak. 
Lovastorna show volt a következô mûsorszám. Életünkben most láttunk elôször ilyet. A lovasok vágtában, futószáron egyesével 
ugrottak mindig egymás után a lóra, és mindenki a zenére illô táncot mutatott be, igencsak látványosan. A sok mûsorszám között 
volt kutyabemutató is, ami humoros és érdekes is volt egyszerre. Ezután Lorenzo, a Repülô Francia viharos közönségsikert aratott 
látványos mûsorával. Elôször 2 lovon állva ment vágtában, szlalomozott és ugratott is, végül 6 lóval is végrehajtotatta lélegzetelál
lító bemutatóját, amely számunkra az eleganciát, érzelmet és a mûvészetet tükrözte. Látszódott, hogy lovai együttmûködnek vele, 
kölcsönösen megértik egymást, és minden kényszerítés nélkül, motivációval érte el a lovak bizalmát, szeretetét. A KO díjlovas 
verseny is nagyon izgalmas volt. Láthattunk perdülést, ugrásváltássorozatot, piaffepassaget. A díjlovaglás legnehezebb elemeit 
mutatták be, nagyon szép andalúz, fríz, és magyar sport lovakkal. Az eseménysor a Horse Man Team francia ugrócsapat bemuta
tójával zárult. 3 férfi ló nélkül nekifutásból ugrotta át azokat az akadályokat, melyeket utána lovakkal ugrattak meg. Az akadályok 
1.40 m magasak voltak, viszont az egyik ugrónak a csúcsa 1.81 m magas. Sokszor visszaemlegetjük még ezt a délutánt, nagyon 
sok új dologgal találkozhattuk, és nagyon tanulságos volt számunkra. Ezúton szeretnénk megköszönni Várkonyiné Csáforda Évá
nak és Suchné Szabó Editnek, hogy az ô segítségükkel eljuthattunk e fantasztikus rendezvényre. Nagyon hálásak vagyunk nekik. 
Reméljük, jövôre ismét eljuthatunk e rendezvényre, és hogy még több ilyen látványosság részesei lehetünk. SZLE

indUl Az idei tUrisztikAi népszerûsítô progrAm

A tavalyi évhez hasonlóan a Tourinform KörösSárrét Iroda és a KörösSárrét Turizmusáért Egyesület 
2012ben is megszervezi tavaszi marketingkampányát. Idén a következô kiállításokon fogunk részt venni:

•  Budapest  FeHoVa (2012. február 1619) Békés megye szervezésében Szarvassal és Gyomaendrôddel 
közös standon fogunk kapni, ezen belül egy pultunk lesz a rendezvényen.

•  Budapest  Utazás Kiállítás (2012. március 14) Békés megyei standon kapunk egy pultot. Társki
állítók lesznek mellettünk: Békés Város; Gyomaendrôd; Szarvas Város; Szarvasi Szilvanap; KMNP; 
Mezôkovácsháza; Liget Fürdô; Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület és a Körösvölgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület.

A tervek között szerepel még, hogy megjelenünk további két kiállításon is Szolnokon és Veszprémben. A térség bemutatását a 
Körössárréti „leporello”–val, a 48 oldalas turisztikai kalauzzal, a frissített „Vadászat, Horgászat a KörösSárréten”, valamint egy 
új kiadvánnyal „Kiemelt szálláshelyek a KörösSárréten” segítjük elô. A látogatókat játékra hívjuk, totót töltetünk velük. Ez alkal
mat teremt a térség rövid bemutatására, a nyeremények által pedig motiváció a térség megismerésére. A játékunk a facebook 
oldalunkon is elérhetô (Tourinform KörösSárrét) lesz. Nyár elején fogjuk kisorsolni az ajándékokat, mely között hosszú hétvégét 
vagy más ajándéktárgyakat (fürdô belépôt, rendezvény belépôt stb.) kaphatnak a játékosok. Látogasson el weboldalunkra, vagy 
keressen minket! www.sarretitura.hu

 Gali Mónika

bemUtAtkozik A serdülô lAbdArúgó csApAt

Mint minden a megye I. osztályban szereplô felnôtt csapatnak, így a Füzesgyarmati Sknak is versenyeztetnie kell egy U16os 
(serdülô) csapatot! A csapat a Békésmegyei U16os bajnokság Északi csoportjában versenyez másik 11 csapat mellett. A baj
nokságban a 9. helyen állnak 9 ponttal és 3 gyôzelemmel.

Ebben az összeállításban elôször szerepel a csapat, az elôzô szezonhoz képest nagymértékben kicserélôdött a társaság. A csa
pat nagyobb részének ez volt az elsô nagypályás bajnoksága, felkészülési szezonban heti öt edzésen vettek részt a srácok, majd a 
bajnokság kezdetôtôl három edzés volt hetente, plusz egy mérkôzés. A téli szünetben versenyen kívül elindultak a füzesgyarmati 
kispályás bajnokságban, mely sok tapasztalattal gazdagíthatja ôket. 

A fiúk tehetségesek, motiváltak, és ami a legfontosabb, imádják a labdarúgást. A csapat tagjai: kapusok: Kincses Zoltán, Gál 
Imre védôk: Botos Ferenc, Hercegh Krisztián, Petri János, Lázár Bence, Nagy Imre, Kovács Marcell, Gyôri Attila, Nagy Róbert

támadók: Petri Antal, Polgárdi Szabolcs, Kovács Dániel, Dóczi Attila, Tóth Tibor, Szokol István, Földi László, Bánsághy Szil
veszter, Kiss Dániel Három tehetséges lurkó, akik most kezdhetik el a nagypályás labdarúgást: Hajdu Patrik, Láposi Viktor, Balogh 
Adrián.

A társaság csapatként nagyon jól mûködik, erôs egységet alkotnak, összetartanak a pályán kívül is. Megfelelô teljesítményt 
nyújtanak, ezúton szeretném megdicsérni az egész csapatot. Mégis kiemelném két kapusunk teljesítményét, Gál Imréjét és Kin
cses Zoltánét. Mindkét fiú teljesítménye példamutató, hihetetlen kitartással, odaadással végzik a munkát, mindent megtesznek a 
csapatért. A jövôben fontos a csapat együtttartása, motiválása, a fejlôdési lehetôség biztosítása, és cél a tabella minél elôkelôbb 
helyének elfoglalása.  Kovács Gábor



megkezdôdött A szennyvízprogrAm kivitelezése 
füzesgyArmAton

Különbözô közbeszerzési eljárások lefolytatása után megkezdôdhet a szenny
vízvezeték építése városunkban.

A tisztítótelep építését a konzorciumvezetô INNOTERV Magyarország Zrt. – TriGon (konzorciumi tag) közös ajánlattevôk 
nyerték el, míg a szennyvízcsatorna építését a konzorciumvezetô Penta Általános Építôipari Kft. és a KÖZGÉP Építô és 
Fémszerkezetgyártó Zrt. (konzorciumi tag) nyerte.

Az építési szerzôdések megkötése után a munkaterület átadásátvételére került sor, ami a kivitelezés során folya
matosan zajlik.

A munkavégzéshez szükséges Munkakezdô Jelentést a kivitelezô leadta, ami tartalmazza a különbözô munkafázisok 
ütemezését.

Jelenleg a munkavégzést a rossz idôjárási viszonyok miatt a Fidic mérnök mûszaki ellenôr meghatározatlan ideig 
leállíttatta.

Az építésre megfelelô idôjárási viszonyok beállásával a tényleges építés megkezdôdik.
A gerinc és bekötôvezetékek építésekor minden ingatlantulajdonost a kivitelezô személyesen megkeres, és egyez

teti az ingatlanra történô bekötés pontos helyét. Az egyeztetésrôl jegyzôkönyv készül, amit az érintettek aláírnak.
Az ingatlanokra a leállások a telekhatártól számított 1 méterig lesznek kiépítve, ahol egy rákötést biztosító tisztító 

idom lesz kialakítva, amit egy csapszekrény zár le.
Az ingatlanok belsô szennyvízrendszerének rákötésérôl az ingatlantulajdonosok folyamatosan lesznek tájékoztatva.
A szennyvíztisztító telep és vezetékrendszer építésével kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a Polgármesteri Hi

vatal Mûszaki Csoportjától lehet kapni.

tájékoztAtás
tûzifA természetbeni jUttAtásáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata szociális célú tûzifavásárláshoz állami támogatást kapott, melyhez a szükséges 
önerôt és a szállítás költségét biztosítja az önkormányzat.

A Képviselôtestület döntése alapján folyamatban van a tûzifa vásárlásához szükséges közbeszerzési eljárás. 
Az eljárás lebonyolítását követôen a tûzifa leszállítása 2012. február 16-tól folyamatosan várható.
A tûzifa juttatása írásbeli kérelemre történik, melyhez szükséges kérelemnyomtatvány átvehetô a Polgármesteri 

Hivatalban vagy letölthetô önkormányzatunk honlapjáról  akik január-február hónapban igényüket tûzifára már be-
jelentették a szociális csoportnál kérés nélkül megkapják a kérelem-nyomtatványt lakcímükre kézbesítve –, amit a 
Polgármesteri Hivatal szociális csoportjánál kell leadni.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2012. március 31.

A kérelmek elbírálását a Szociális és Egészségügyi Bizottság folyamatosan végzi, a két ülés között azonnali intézke
dést igénylô esetekben pedig a polgármester.

A tûzifát a szociálisan rászorultak között kell kiosztani, melyre rendeletet kellett alkotnia a Képviselôtestületnek. A 
rendelet szerint tûzifa természetbeni juttatására azok jogosultak, akiknek családjában az egy fôre jutó havi 
nettó jövedelem nem haladja meg az 57.000.-ft-ot, egyszemélyes háztartásban élôk esetén a 71.250.-ft-
ot, és az általuk lakott lakás fûtését részben vagy egészben fatüzeléssel biztosítják, és rendelkeznek ehhez 
szükséges fûtôberendezéssel.

A tûzifa beszerzését követôen a megítélt mennyiséget az önkormányzat kiszállítja az igénylô lakcímére, várhatóan 
2012. 02. 17tôl folyamatosan.

Bere Károly, polgármester
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köszönetnyilvánítás

A véradók napjára megyei ünnepség keretében emlékeztek meg Békéscsabán. 
Ezen rendezvényen két füzesgyarmati véradó is elismerést kapot: Ökrös Béla és 
Szabó István, akik 120szoros illetve 100szoros véradók. Ami azt is jelenti, hogy 
ketten közel hétszáz embernek segítettek. A helyi vöröskereszt évvégi záró rendez
vényén szintén köszöntve lettek a többszörös véradók. Köszönet a véradóknak, akik 
önzetlen adományukkal a társadalmi felelôsségvállalás legszebb és legigazibb for
máját választják. Hála illeti azon személyeket is, akik segítik a véradó mozgalmat. 

Ilyen önzetlen segítô a FüzesKacsa Kft. kollektívája, akik az elôzô évben is több
ször támogatták éppen segítségre szoruló munkatársaikat. A szolidaritás fontos 
emberi tulajdonság, hiszen az ember közösségi lény, és csak az egymáshoz való 
odafordulással tudunk tartalmas életet élni.

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

tisztelt támogAtók!
A füzesgyarmat idegennyelvi oktatásáért Alapítvány az idén is szívesen fogadja adója 1%át, melynek 

bevételét a gyermekek táboroztatására, idegennyelv oktatására, oktatási eszközök fejlesztésére fordítjuk.
felajánlásaikat köszönjük!

Adószám: 18390296-1-04
Tisztelettel: A Kuratórium

HAtáron átnyúló kommUnikáció erôsítése kistérségünkben

A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2011. március 1jén a határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös
Sárréten, valamint Bors térségében – (Impovement of Cross Border Communication between KörösSárrét (HU) and 
Bors Region (RO) – címmel pályázatot nyújtott be. A benyújtott projektötlet nyertes elbírálást kapott, a támogatási 
szerzôdés megkötésének sikeres elôkészítése az elmúlt hónapban lezajlott.

A közel 80 millió Ft költségvetéssel bíró projekt központi elemeként mind a fôpályázó, mind a partner/pályázó Bors 
Önkormányzata részére egy egységes felületû kétnyelvû hír és közösségi portált hoznánk létre, amelyhez minkét olda
lon egy 3 fôs szerkesztôbizottságot és a hozzá szükséges irodai és technikai feltételeket biztosítanak. 

Sor kerül továbbá még 8 olyan események, fórumok, konferenciák megszervezésére, ahol a régió helyi lakosainak 
és szakértôinek a folyamatos informálása és kapcsolatépítése történik majd meg. Ezt az információáramlást segíti 
majd elô a térségi újság és kétnyelvû tv mûsorok készítése is.

További információ:
Tôkésné Gali Mónika – projektmenedzser
szeghalom@tourinform.hu; 66470395
iroda: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 48

tisztelt támogAtók! kedves szülôk, füzesgyArmAti lAkosok!!

A Füzesgyarmati Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsôde Gyermekeiért Alapítvány
az idén is szívesen fogadja adója 1%át.

Alapítványunk a támogatásokat óvodai, bölcsôdei csoportok támogatására, tartósan beteggé vált
gyermek gyógykezelésére, ill. hátrányos helyzetben lévô családok megsegítésére fordítja.

Adószám: 18381580-1-04
Segítségüket ezúton is köszönjük : A Kuratórium
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febrUári tennivAlók A kertben

Kedvezô idôjárásnak köszönhetô, a 
közelgô tavaszt jelzi, a megújuló termé
szet új tavaszi arculatát a hóvirág, amely 
fehér virágszirmaival pompázik. Követik 
a krókuszok nemsoká és a többi tavaszi 
virág és a virágzó bokrok, díszcserjék. A 
kertben megkezdôdnek a tavaszi munkák, 
gyümölcsösökben a fák koronáinak ala
kító metszésével. Ha ôsszel elmaradt az 
ültetô gödrök kiásása, az új facsemeték 
ültetéséhez még ezt pótolni kell. El lehet 
kezdeni a tél végi lemosó permetezése
ket a fákon. Lemetszett ágfelületek sebe
inek kezelése fasebviasszal a fertôzések 
megelôzése érdekében. A kertmûvelésben 
egyre fontosabb a szakmaiság szigorú be

tartása. Pontosan tartsuk be  még többletmunka árán is a vetési idôszakban a vetômagokon javasolt méterenkénti 
vetômagszükségleti adatokat, nehogy az általában jellemzô, túl sûrû vetés miatt a tavaszi egyeléskor tulajdonképpen 
a volt vetômagérték felének, háromnegyedének kidobására kényszerüljünk. A másik fô szempont még az, hogy a 
vetés mélysége, idôpont betartása megfelelô legyen. Hónap vége felé vethetô a vöröshagyma, mák, sóska, zöldség 
és a kifejtôborsó is. Fô szempont még az okszerû talajerôvisszapótlás a zöldségfélék igényeinek megfelelôen. Fontos, 
hogy az ôszi talajelôkészítô talajmûvelés alkalmával a foszfor mûtrágyának körülbelül felét, a káliumnak maximum 12 
%os formában jutassuk a talajba. A többit tavasszal fejtrágyaként többször dolgozzuk be. Gyakori tapasztalatok sze
rint legtöbbször a nitrogén túladagolása a legszembetûnôbb. A hibák forrása a laza szövetû, könnyen rothadó termés, 
maghozóknál túlburjánzott lombozat, kevés terméskötés nagyobb érzékenység a kórokozókkal szemben. Egyes nö
vényfélék alá kijuttatásra javasolt makroelem (N, P, K) mennyiségben adja meg. Ha például Káliumból 5 dkgot javasol 
10 m2re, akkor a 40%os kálisóból 12,5 dkg, mert 2,5 x 40 = 100 mindig konkrétan kijuttatandó, kereskedelemben 
kapható mûtrágya mennyisége.

Kívánok a következô napokban kellemes kertészkedést és kellemes idôtöltést a szabadban és jó munkát!

Keblusek Béla, kertész

szépolvAsó verseny

Iskolánk tehetséges tanítványai ismét versenyen mutathatták meg kiemelkedô képességeiket, olvasási készségüket. Re
ményeink szerint így megalapozódik, majd pedig fokozódik az olvasási kedvük, igényükké válik az olvasás. Az alsó tagozatos 
munkaközösség 2012. január 25én Szépolvasó versenyt rendezett második, harmadik és negyedik osztályos tanulók szá
mára. A szakmai zsûrik elôtt évfolyamonként zajlott a verseny, ahol 39 gyermek mutatta be folyamatos és kifejezô olvasási 
készségét.

10 perces felkészülés után a másodikosok mesét, a harmadikosok regényrészletet, a negyedikesek pedig ismeretterjesztô 
szöveget olvastak fel a zsûrinek és az érdeklôdô szülôknek, vendégeknek. A zsûri méltatta a gyermekek szorgalmát, türelmét, 
igyekezetét, és felhívta figyelmüket az esetleges szóismétlések, olvasástechnikai hibák elkerülésére. A jók közül a legjobbak 
a következô gyermekek voltak ezen a délutánon. Iskolánkat ôk képviselik majd az áprilisban Szeghalmon megrendezett Terü
leti szépolvasó versenyen. Gratulálunk nekik és felkészítô tanítóiknak, és jó felkészülést kívánunk a területi versenyre.

2. évfolyam:
helyezés név osztály felkészítô pedagógus
I. Szabó Tímea 2.b Kohutné Marsi Gabriella
II. Szabó Attila 2.b Kohutné Marsi Gabriella
III. Vincze Máté 2.a Pálfiné Bíró Éva

3. évfolyam:
helyezés név osztály felkészítô pedagógus
I. Nagy Bence 3. a Pálné Tóth Ilona
II. Puskás Blanka 3.c Szabóné Oláh Irén
III. Kovács Kriszta 3.c Szabóné Oláh Irén

4. évfolyam:
helyezés név osztály felkészítô pedagógus
I. Lukács Lili 4.c Zs. Nagyné Lakatos Ilona
II. Szuja Judit 4.b Laskai Margit
III. Sárközi Márta 4.c Zs. Nagyné Lakatos Ilona

Pálfi Judit, szakvizsgázott tanító
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félig üres, vAgy félig tele A poHár?

Ki ne ismerné, a híres „fél pohár víz” történetet, amiben az optimista ember szerint a pohár még félig tele van, míg 
a pesszimista szerint félig már kiürült…

Január elején elindultam egy fényképezôgéppel, hogy a véletlenre bízva megállítsak néhány embert és megkérdez
zem tôlük, mit várnak a 2012. évtôl. Több szempontból is kellemes volt ez a délután. Azt tapasztaltam, hogy picit 
meglepôdtek a váratlan kérdésen, és talán azon is, hogy csak úgy leszólítja valaki ôket egy ilyen kérdéssel. Azonban azt 
is láttam, hogy nagyon jól esik mindenkinek, ha a véleményére kíváncsiak. Nekem is jó volt csak úgy lazán beszélgetni, 
sütött a nap, barátságosak voltak az emberek, jó érzés töltött el ezen a délutánon. Félig tele volt a pohár. 

Megjelent az újság, majd néhány nap után az egyik nyilatkozó megállított és szomorúan mesélte el, hogy sok rosz
szat kaptak embertársaiktól, azért mert viszonylagos elégedettségüknek és bizakodásuknak adtak hangot az újságban. 
Olyan egyszerû, de nagyon fontos értékeket jelöltek meg nagyon bölcsen, mint egészség, munka, és viszonylagos anya
gi biztonság. Nekik is félig tele volt a pohár, hiszen bizakodtak abban, hogy ha ôk is tesznek érte, nem lesz rosszabb az 
idei év, mint az elôzô.

Nem gondolom, hogy nekik kellene szégyenkezniük. Nehéz idôket élünk, de bölcsességgel, humorral, egymás iránti 
szeretettel, tisztelettel át tudjuk vészelni a nehézségeket, el tudjuk érni, hogy a pohár félig tele maradjon. Kívánom, 
hogy minél többen gondolják így.

Szeretettel: Ibrányi Éva

kedves szülôk, támogAtók, tisztelt füzesgyArmAtiAk!
A Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapítvány az idén is szívesen fogadja adója 1%át.
Az alapítvány a támogatási összeget egységes felszerelések vásárlására, a gyerekek 

utaztatására és táboroztatásra fordítja.

Adószám: 18388336-1-04   Segítségüket ezúton is köszönjük!

egyHázAink élete

pál Apostol kAbátjA

A Nagyalföldet vastag hótakaró borítja. Emberi életünkben is beáll a tél. 
Dermesztô, ha felkészületlenül ér. Akinek nem inge, ne vegye magára, de Pál 
apostol köpenyébe érdemes beburkolózni, ebben a nagy hidegben.

Levelében kéri Timóteust „A felsôruhámat, amit Tróásban Kárpusnál hagytam, 
jöttödben hozd el, … igyekezz még a tél beállta elôtt megjönni….” (II Tim. 4, 13)

Meleg lehetett az a kabát. Hiányzott az öreg apostolnak. Róma börtönében a 
hideg kövön sokat jelenthetett egy valamirevaló ruhadarab. Ennyire vitte volna, 
sok esztendô küzdelem után, hogy egykori fiatal munkatársának kell írnia, azért, 
hogy ne fázzék? Jellemzô, jó tett helyében jót ne várj! Rómában nincsenek ke
resztyének, akik felkarolnák a szerencsétlent? Ez lehetne az elsô reakciónk. Nem 
is értjük, miért maradt fenn ez az írás. De benne van a Bibliában, nem felesleges, 
a világot teremtô Úr együtt fázik legkisebb gyermekeivel, a kiszolgáltatottakkal. 
mindenkit vár valahol egy kabát, egy meleg ölelés, csak legyen, aki elhozza. 
Legjobban az Úr Jézus tudta azt, hogy... „Egy nagynagy tüzet kellene rakni, hol 
melegedjenek az emberek.”… Ô az utolsó ruhadarabjáról is lemondott a kereszt alatt, hogy meggyújtsa a kegyelem
nek, szeretetnek és ítéletnek tüzét.

Pálnak fázhat a teste, de lelkében izzik az élô hit. Az, hogy eszébe jut mintegy 600 mérföldnyi távolságban lévô ka
bátja, figyelmezet. A tél el fog jönni. Ellene nem tehetsz semmit, tehát igyekezz! Máshol így ír: ”Áron is megvegyétek 
a kedvezô alkalmat, mert a napok gonoszak”(Efézus 5, 17)

A gonosz hazugsága, elhiteti, hogy messze még a tél, neked nem árt a fagy, legénykedjél csak. A másik hazugsága 
az, hogy nincs segítség, úgyis megfagysz. „Egy igazság van csak, a halál. ..Onnan még nem jött vissza senki. …Végleg 
lefagy a rendszer. …” Ismerôs szavak, rossz beidegzôdés. Pál nem azért kéri a kabátját, hogy legyen mivel letakarni 
kihûlt holttestét. Ismerte azt, aki Odaátról visszajött! A Föltámadott életet, a húsvét Krisztusát! Mert tél után tavasz 
jön. Halálból élet. Ezért volt élete gyôzelmes élet. Legyen számunkra is a tél a lélek tavasza.

Neked van kabátod?
Tóth Zoltán, református Lelkipásztor



vízválAsztó febrUár …

Vízkereszt óta farsangolunk. Vallásos életünk olyan 
idôszaka ez, amikor boldogan, önfeledten, de nem 
felelôtlenül élvezhetjük a karácsonyi ünnepkör mély üze
neteinek gyümölcsét, áldásait. Eleink ebben az idôszakban 
felszabadultan, de nem Istent és Jézust felejtve és kire
kesztve életükbôl keresték az öröm, a derû, a jókedv min
den formáját önmaguk, szeretteik, barátaik, közösségeik 
számára. Milyen jó lenne, ha korunk embere is ebben az 
elvilágiasodott, feje tetejére állított értékvilágunkban meg 
tudná tartani a mértéket, hogy meddig tart az öröm, a 
jókedv, és hol kezdôdik a mértéktelen tobzódás, az él
vezetek túlhajszolása. Iszonyatos olvasnihallanilátni 
„feltörekvô” nevettetôink erôlködéseit, amikor nem tud
nak egy humoros jelenetet úgy elôadni, hogy ne legyen 
benne trágárság, durvaság, szép magyar nyelvünket meg
csúfoló megfogalmazások, és mindig a visszatérô, az em
beri nem, isteni törvényt valóra váltó fenntartására utalás. 
Ezek nélkül is van nevetni való bôven, van az örömnek, jó
kedvnek, vidámságnak millió más forrása, van min derülni 
visszás hétköznapjainkban. Igyekezzünk ezekre odafigyel
ni, és egymás arcára az emberi méltóság mosolyrózsáit 
varázsolni, hogy méltókká legyünk a teremtés koronája 
nevezetre.

A hónap vége 
felé, húshagyó
kedd után, ham
vazószerda el
hozza a nagyböjt 
idôszakát, amikor 
vallásosnak hitt 
népünknek el 
kellene indulni a 
tavaszi megújulás 

felé. Nincs igazuk azoknak, akik azt hirdetik, hogy minden 
a vallásossághoz kapcsolódik e tavaszi megújulásban, a 
húsvétvárásban. Nincs, mert a teremtett világban az el
lentétek harcából születnek az igazi, életet megtartó érté
kek. Ha a farsangi túlzások és a téli nyomottság életünkre 
telepedik, jönnie kell a megerôsödésnek, a kitisztulásnak. 
Jézusnál szebben senki nem fogalmazta meg a nagyböjt 
lényegét:

„Mégsem értitek-e, hogy minden, ami a szájon be-
megy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik? Amik 
pedig a szájból jönnek ki, a szívbôl származnak, és azok 
fertôztetik meg az embert. Mert a szívbôl származnak a 
gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, pa-
ráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlá-
sok. Ezek fertôztetik meg az embert.”

(Máté evangéliuma, 15. rész, 1820. versek).
Ilyen értelmû tavaszihúsvéti készülôdést kívánunk min

den értékes életre törekvô embernek városunkban, legyen 
az istenfélô, vallásos, vagy más életszemléletû.

Balázsi László
unitárius lelkész, mb. püspökegyházi fôjegyzô

iránytû A HétköznApokbAn

„...a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig 
nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.”

(Máté evangéliuma 5,37)

A Magyar Református Egyháznak minden évben van egy 
Bibliából vett vezérigéje, amely útmutatást ad számunkra 
egész évre.

Az fenti ige magyarázatát Balla Péter ref. lelkész tollá
ból a BIBLIAOLVASÓ KALAUZBÓL szeretném idézni.

„Jézus arra hív, hogy ne esküdjünk, mert amire esküdni 
tudnánk, az amúgy sem a miénk, nincs igazán hatalmunk
ban, hiszen minden Istené. Az eskü olyan alkalmazásától 
óv, amikor saját hitelességünk hiányában egy esküvel 
szeretnénk hitelessé válni. Az ilyen esküre nincs szükség 
akkor, ha szavunk megbízható, ha az emberek olyannak 
ismernek, aki ha valamire igent mondott, az úgy is van, 
abban meg lehet bízni. Jézust követô életünk ad hiteles
séget szavainknak. Ha Ôrá figyelünk, igéjét rendszeresen 
tanulmányozzuk, ha a Szentírás hitünk és életünk zsinór
mértéke, akkor tetteink és szavaink is megbízhatóak lesz
nek. Ha Isten igéjéhez mérjük szavainkat és tetteinket, 
akkor mások bátran igazodhatnak beszédünkhöz, mert az 
igen igen lesz, és a nem nem lesz minden kimondott sza
vunk tekintetében....

...Érdekes, hogy Jézus nemcsak az”igen” kifejezést 
használja itt. Arra utal ezzel, hogy az életben valóban kell 
„nem”et is mondani. Van, amit jó szívvel igenlünk, és 
van, amit nem helyeselhetünk. Sôt vállalásainkra nézve is 
igaz: van, amit vállalunk és akkor tegyük is meg, és van, 
amirôl elôre tudjuk, hogy nem tudjuk majd teljesíteni, 
ezért jobb, ha nem vállaljuk. Ide tartozik az értékítéletünk 
is: ha valamirôl jó vagy rossz véleményünk van, az legyen 
mások számára is útmutató, megbízható értékítélet...

Milyen áldás, ha egész életünkben azt látják az em
berek, hogy igazságos és valóságnak megfelelô, az ige 
mértékéhez mért, a krisztusi értékrendhez igazodó dönté
seket, értékítéleteket hozunk, és ezért a mi szavunkat is 
el tudják fogadni az emberek.”

Jómagam is szeretnék ilyen ember lenni...

Gergely Józsefné
Füzesgyarmati Református Gyülekezet gondnoka
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teremfoci

egy sorozatot szeretnénk elindítani, azzal, hogy 
havonta egy-egy teremlabdarúgó csapatot mutatunk 
be. elsôként kovács sándortól kértünk rövid bemu-
tatkozó anyagot, a „romantika kiskocsma” csapat-
kapitányától.

Csapatunk 2006 ôszén alakult „Romantika Kiskocs
ma” néven egy baráti társaságból, amit a foci még jobban 
összekovácsolt. Az évek során a játékos keret sokat vál
tozott, de javarészt az alapító tagok még most is a csapat 
„kemény magját” alkotják. 

Az elôzô években jó eredményeket értünk el, egyelôre 
még a bajnokságot nem sikerült megnyernünk, viszont 
mindig nagy esélyesként tartanak minket számon. Az 
idei bajnokság nagyon erôs, néhány pont választja el a 
csapatokat egymástól. Ha tehetjük a Téli Teremlabdarú
gó Bajnokságon kívül más kupákon, tornákon is részt ve
szünk. Hetente egy átmozgató edzéssel készülünk a soron 
következô mérkôzésre. 

Szurkolótáborunk fôként barátainkból, szüleinkbôl áll, 
akik rendszeresen végig kísérik játékainkat, biztosítva a 

meccsek jó hangulatát.
A csapat tagjai a 20112012 szezonban:
kapus: Györösi Sándor Máté; Kovács Sándor Hátvéd: 

Eke Imre; Marosvári Attila; Zsibrita Norbert; Zsíros József 
középpályás: Buzgány László; Nagy Sándor; Zsadányi 
János csatár: Kovács Gergô; Kovács József; Nagy Gábor; 
Olasz Gábor; Tóth János; Tóth Károly

Köszönettel tartozunk a Romantika Kiskocsma dolgo
zóinak, Huszár Istvánnak és a csapat szurkolótáborának, 
akik hétrôl hétre biztatnak bennünket.
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RENDEZVÉNYNAPTÁR
Hónap/nap rendezvény megnevezése, helyszíne rendezô szervezet

Március 3. Nônapi rendezvény / Városi étkeztetés Ôszi Napfény Nyugdíjas Klub

Március 9.10. Üzletemberek találkozója / Polgármesteri Hivatal díszterme Polgármesteri hivatal, HJVKKI

Március 9.10. Gyöngyhalász Kupa (34. o. fiú labdarúgás) / Sportcsarnok Sárréti Gyöngyhalász
gyermeksport Egyesület

Március 10. Tavaszváró ünnep / Szabolcs u. 5. szám Elszármazottak Baráti Köre

Március 15. Nemzeti ünnep / Szabadság tér HJVKKI

Március 17. XI. Lovasbál / Városétkeztetés Lovas Barátok Egyesülete

Március 31. Húsvéti játszóház / Református Egyház parókia Református Egyház

Április 1. Húsvétváró családi nap / Mûvelôdési Ház Fgyi Nôk Egyesülete

A gyArmAtiAk kedvenc receptjei
fekete erdô tortA  (BEKÜLDTE: VIDÁNÉ KOMRÓCZKI EDIT)

tészta: 6 tojásos kakaós piskóta/ 6 tojás, 4 ek liszt, 2 ek 
kakaó, 6 ek cukorha jól kihült 3 lapra vágni

töltelék: 3dl meggylé/ egy ü. meggynek a leve / 1 cs vaníli
ás pudingösszefôzni, 1 ü meggybelekeverni / 56 szemet ki
venni a díszítéshez. Míg hül a krém, addig 5dl Hulalatejszínt jó 
keményre felverni. Majd összeállítani: tésztameggyes krém
hulalatésztameggyes krémhulalatészta, majd az egész tor
tát körbe kenni a maradék tejszínnel, díszíteni /csokireszelék, 
meggyszemek, tejszínrózsa/


