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Füzesgyarmat sportjának jövôje biztosítva lesz, amíg olyan fi atal tehet-
ségek mozognak, mint a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület 
növendékei. 8.oldal

AJÁNLÓ

ÉVVÉGI SZÁMVE-
TÉST KÉSZÍTETT 
A FÜZESGYARMAT 
JÖVÔJÉÉRT POLGÁRI 
EGYESÜLET
Az egyesület visszatekin-
tése az elmúlt év fôbb 
eseményeire és a szerve-
zet munkájára.
 4. oldal

KARÁCSONY A SYMA 
CSARNOKBAN
Sztepptánc elôadást néz-
hettek meg a gyarmati gye-
rekek.
 5. oldal

TESTVÉRVÁROSUNK-
BAN JÁRTUNK
Háromfôs delegáció utazott 
Zimándújfaluba.
 5. oldal

AJÁNLÓ

BAKONYI ANDREÁNAK 
GYÛJTÖTTEK
Jótékonysági estét szer-
veztek az egyetemista 
lány támogatására.
 6. oldal

EGYHÁZAINK KÖSZÖN-
TÖTTÉK AZ ÚJÉVET
Szép gondolatokkal, hasz-
nos tanácsokkal nyitották 
meg az új esztendôt egy-
házaink képviselôi.
 7. oldal

FOLYTATÓDIK A TEREM-
BAJNOKSÁG
Félidônél tart a felnôtt 
teremfoci bajnokság, az 
igazi rangadók még hátra 
vannak.
 8. oldal

KEDVES FÜZESGYARMATIAK!

Ahogy a tavalyi év végén, idén is szeretném néhány mondatban összefoglalni, 
hogy mi történt Füzesgyarmaton 2012-ben, és mi várható a 2013-as esztendôben. 
A 2012-es esztendô egy nagyon nehéz év volt, nagyon sok munkával telt. Az év 
elsô feladata az 1000 m3 tûzifa kiosztása volt, amelyet a tavalyi év végén nyertünk 
el. Ezt a hatalmas mennyiséget jogszerûen, idôben kellett beszerezni és a kiosztást 
körültekintôen megtervezni. 2013-ban a közmunkások által kitermelt fa kerül a rá-
szorulók között szétosztásra.

A következô nagy feladat a közmunka programunk (a Start közmunkaprogram) 
megszervezése és elindítása volt. Külön öröm számomra, hogy a választási, majd 
gazdasági programomban meghirdetett célokat valósíthattuk meg az értékteremtô 
közmunkával. Mit is végeztek a közmunkások ebben az esztendôben? Elkezdôdött 
a betonelemek gyártása (oszlopok és járdalapok), rengeteg csatorna kitisztításra 
került, a szeméttelep környékét igyekeztek rendbe tenni, megépült az új urnafal, 
elkezdôdött a járdaépítési program. Ezek mellett a mezôgazdaságban is értünk el 

eredményeket, folytattuk a kertészeti tevékenységünket, termeltünk burgonyát, elindult a méhészet. Összefoglalva: 
2012-ben volt olyan idôszak, amikor több mint 250 munkanélkülit foglalkoztatott a füzesgyarmati önkormányzat, ezek 
mellett a Start közmunkaprogramnak köszönhetôen rengeteg gépet, eszközt is sikerült megvásárolni, így növelni az 
önkormányzati vagyont. Egyértelmûen sikerként lehet értékelni a foglalkoztatást, de remélem, a jövô évben még több 
embert tud majd az önkormányzat foglalkoztatni.

A település legfontosabb beruházása a szennyvízcsatorna-hálózat építése és szennyvíztisztító telep bôvítése. Ez a be-
ruházás szükségszerûen és mindenhol nagy felfordulással jár, de mindezekkel szemben nagyon fontos beruházás, amely 
tényleg megkönnyíti, és egészségesebbé teszi majd az életünket. Valószínûleg ekkora munkálatok nagyon sokáig még 
egyszer nem fognak településünkön zajlani - szinte minden utcában zajlottak a munkák és ráadásul egyszerre. Pénzügyileg 
is nagyon gördülékenyen lefolyt a beruházás (közel 2 milliárdos költségvetéssel). A helyreállítási munkálatok sajnos nem 
haladnak gördülékenyen, de a felmerülô problémákat folyamatosan jelezzük a kollégáimmal a kivitelezôk felé, akik ígérik, 
hogy az idôjárási viszonyok függvényében március végéig, a projekt végéig minden felmerült panaszt korrigálni fognak. Ami 
nem képezi a projekt részét (pl.: a teljes útpálya helyreállítása), arra igyekszem a jövô évben pénzügyi forrást teremteni és 
helyi érdekeltségû vállalkozásokkal megépíteni (a beruházásról bôvebben http://szennyviz.fuzesgyarmat.hu/). 
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A tavaszi idôszakban sikerült megépíteni, és átadni a Kossuth ut-
cai (gépállomási) iskola területén a játszóteret - köszönhetôen a 
Füzesgyarmat Jövôjéért Polgári Egyesület kezdeményezésének, és a 
támogatóknak, a kivitelezônek -, amely funkciójában és kinézetében 
talán a legmodernebb játszótér jelenleg Békés megyében. Ehhez a 
hírhez kapcsolódik, hogy a térség gázszolgáltatója (Égáz - Dégáz Föld-
gázelosztó Zrt.), a szülôk és az ott dolgozók segítségével a bölcsôdei 
játékok is megújultak.

A nyár számom-
ra legérdekesebb be-
ruházása a nagyméretû mûfüves futballpálya megépítése volt; errôl 
a létesítményrôl is el lehet mondani, hogy a maga kategóriájában az 
egyik legkorszerûbb pálya Békés megyében. A beruházásért köszönet a 
Füzesgyarmati Sportkörnek és a Kuka Robotics-nak, amelynek a társa-
sági adójából zajlott a beruházás.

A nyár folyamán elkészült a strandfejlesztési pályázat, amelyrôl a na-
pokban tudtam meg, hogy tartaléklistára került; remélhetôleg a jövô évben lesz annyi forrás az állami költségvetésben, 
hogy elkezdhetjük a beruházást.

Ezen túl az ún.: inkubátorház pályázat az, amely tartalék listáról várja, hogy elegendô forrás esetén leszerzôdjünk 
a kivitelezésre. Még egy beruházást mindenféleképpen meg kell említeni: a Lovasbarátok Egyesülete által kivitelezett 
Lovascentrum, amelyet augusztus 19-én adtunk át.

Az ôsz folyamán zajlott a kerékpárút építése, amely december 20-ára 85-90 %-os készültségre készített el a 
kivitelezô. A kivitelezések kapcsán a legtöbb probléma a tervezésekkel, tervekkel kapcsolatban merült fel, melyek kor-
rigálása a kivitelezés során már nem lehetséges.

A kerékpárút teljesen átalakítja Füzesgyarmat látképét. Fôleg tavasszal-nyár elején egy teljesen más kép fog a la-
kosság elé tárulni. A jövô év egyik fontos feladata a közterületek virágosítása, faültetések szervezése. A járda építés 
megvalósulása után a Kossuth utca megújult formájával egy nagyon szép, és modern Füzesgyarmaton élhetünk a jövô 
évtôl. Az év végéhez érve két nagyon fontos változás következik be az önkormányzatok életében: az iskola átadása álla-
mi fenntartásba (ehhez kapcsolódóan létrehoztuk a Városgazdálkodási Kft.-t), illetve a járási hivatal felállítása kapcsán 
polgármesteri hivatalunktól 9 fô köztisztviselô áthelyezése a járáshoz.

A jövô év elején a járási kirendeltség kialakítása jelent majd feladatot számunkra. Mivel Füzesgyarmat járási kirendelt-
ség lesz 2013. január 1-jétôl, ezért továbbra is helyben lehet intézni az egyedi ügyeket; a kormányablakok bôvítésével 
pedig - a tervek szerint - hosszabbított nyitvatartással (reggel 8-tól este 8-ig) lehet majd bizonyos ügyeket intézni. A 
hivatal mûködéséhez kapcsolódik, hogy városunk jegyzôje, Botlik Tiborné nyugdíjba vonul januártól. Új jegyzônk Dr. 
Makai Sándor, akinek van füzesgyarmati kötödése. Nagyon sok sikert kívánok és eredményes együttmûködést.

Mi történt még ebben az évben?
Kapott az önkormányzatunk közel 25 millió Ft-ot az ÖNHIKI pályázaton; nyertünk 12 millió forintot a szociális épület 

felújítására a városháza udvarán; év végén pedig érkezett a hír, a sportcsarnok felújítását is támogatja a kormány-
zat 17 millió Ft -tal. Mivel kezdjük a 2013-as évet? Kollégáim készítik a városháza és a központi általános iskola 
fûtéskorszerûsítésének pályázatát. Ezek mellett egy hôközpont létrehozására pályázunk, amely a hivatal udvarán talál-
ható termálvizes kúttal látná el a központ fûtését (az országban Mezôberényben adtak át nem régen egy ehhez hasonló 
beruházást).

Még a 2012-es évben megterveztettünk egy napelem parkot a 
Csák Tanya körüli ipari területünkre. Remélhetôleg ezt is be tudjuk 
adni majd 2013. elsô felében. 

A sportról: elsôként a foci csapatunkat kell megemlíteni; ebben az 
évben a sportkör fennállásának egyik legsikeresebb évét zárta, hiszen 
labdarúgóink második helyen végeztek a megye 1-es bajnokságban. 
Voltak nagyon izgalmas mérkôzéseink is (pl.: a szeghalmi tavaszi ve-
reség és az ôszi 7-0-ás gyôzelem). De a kézilabdás lányaink is kitettek 
magukért: az ifi sek megnyerték a bajnokságot, és a felnôttek is elôre 
léptek ebben az évben. Egyéni sportolóink közül Galambos Nándor fogathajtót és Huszár Lénárd segédhajtót emelném 
ki; a 2012-es idényben több hazai és nemzetközi versenyen szerepeltek eredményesen. Gratulálok, és köszönjük, hogy 
hozzájárultak Füzesgyarmat jó hírnevének öregbítéséhez.

Ezeken túl nagyon sok kulturális program is jellemezte településünket; településünk ezen a területen is nagyon meg-
határozó a térségben. Ahogy az összefoglalóból is kitûnik, Füzesgyarmatnak sikeres éve volt az idei annak ellenére, 
hogy egy nagyon nehéz éven van túl településünk és hazánk is. Remélem, és kívánom, hogy jövôre könnyebb külsô 
körülmények között egy hasonlóan sikeres, de kevésbé izgalmas évünk legyen. Végezetül mindenkinek szeretném 
megköszönni a támogatását - biztatását.

Kívánok minden kedves ismerôsömnek Boldog, Eredményekben Gazdag Új Évet és nagyon jó egészséget a 2013-as 
esztendôben!

Bere Károly, polgármester
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HÁROM KÍVÁNSÁG, 2013-RA

Bere Károly, polgármester:
1.  A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó összes út, járda megújulása, rendezett városkép

kialakítása az elsô kívánságom.
2.  A Hotel Gara újranyitása turisztikai és egészségturisztikai szempontból nagyon fontos lenne.
3.  Az általam alapított Ösvény Esélynövelô Alapítvány sikeres évet zárjon, és legalább annyi

ember foglalkoztatását tudja biztosítani, mint 2012-ben.

Dr. Makai Sándor, jegyzô:
1.  Azt kívánom, hogy mielôbb tudjak beilleszkedni új munkahelyemre, és a város javára

eredményesen tudjak dolgozni.
2.  Munkatársaimmal, polgármester úrral és a Képviselô-testület tagjaival jó munkakapcsolat 

kialakulásában bízom, ezáltal aktívan részt szeretnék venni a település további fejlôdésében.
3. Az én kívánságaim között is szerepel a Hotel Gara újranyitása.

Dr. Pikó Eszter, háziorvos:
1. Mindenek elôtt békét és jó egészséget kívánok.
2. Sikeres, tettekkel párosuló jó akaratot, és azt, hogy örömeink ne múljanak.
3. Jó reményeink teljesüljenek.

Bánfi  Attila, Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény, intézményvezetôje:
1. Intézményvezetôként nyugalmat és állandóságot kívánok az elmúlt évek után.
2. Családapaként egészséget mindenkinek.
3. Pedagógusként információ-és tudáséhes gyermekeket kívánok.

Dr. Rudner Bernadett, gyermekorvos:
1. A legfontosabb, hogy egészsége legyen mindenkinek.
2. Békességet!
3.  Az egészségügyi dolgozók nagyobb megbecsülését kívánnám mind anyagi,

mind, erkölcsi szinten.

Kovács Márton, Kastélypark Fürdô Kft. ügyvezetôje:
1. Számomra is a legnagyobb érték az egészség, tehát ezt kívánom mindenkinek elsôsorban.
2. Összefogást a nehézségekben.
3. Minél nagyobb egymásra fi gyelést.

Károlyi Zsigmondné, „Lurkófalva” Óvoda, megbízott óvodavezetô:
1.  Szeretném elérni, hogy a 2013-as év minden napja a gyerekek számára nyugodt,

családias légkörben, a szabad játék érvényesülésével teljen el.
2.  Az óvodai dolgozók munkáját erkölcsileg és lehetôség szerint anyagilag is elismerjék,

mely megalapozná egy összetartó, jó hangulatú kollektíva megerôsödését is.
Természetesen rajtunk is sok múlik.

3.  Szeretném mind szakmailag, mind gazdaságilag biztosítani a köznevelési intézmény számára 
a hatékony szakmai munkát, és ehhez a legnagyobb segítséget a munkatársaimon kívül a 
fenntartótól várom. Azt kívánom, hogy az új évben a gyermekek, a szülôk és a fenntartó is 
elégedett legyen munkánkkal.

Lévainé Homoki Éva, Hegyesi János Közmûvelôdési Intézmény, intézményvezetôje:
1. Egészségben és szeretetben éljen mindenki egymással.
2.  A füzesgyarmatiak és a környéken élôk minél nagyobb számban látogassák rendezvényeinket.
3.  Amit az ember tervez, az úgy teljesüljön, legyenek meg hozzá a minimális feltételek,

és legyen hozzá kitartás és maximális akarat is.
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Kedves leendô Támogatónk!

A Margaréta Családos Egyesület szívesen fogadja adója 
1%-t, mely segítheti az egyesület által

szervezett programokat, gyermekek táboroztatását. 
Egyesületünk adószáma: 18144277-1-04

Felajánlásukat elôre is köszönjük!
Köszönettel a Margaréta Családos Egyesület nevében: 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, elnök
----------------------------------------------------------

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

BESZÁMOLÓ A FÜZESGYARMAT JÖVÔJÉÉRT POLGÁRI EGYESÜLET 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÔL.

Egyesületünk 11 éve van jelen a város életében. Tagságunk 20 fô. Ez a kis 
csapat már a kezdetekkor célul tûzte ki, hogy értékteremtô, szemléletformáló és 
közösségépítô programokkal szeretne városunkért dolgozni.

2012 májusában egy új kezdeményezésként indítottuk útjára a gyarmati HÉV-et, 
azaz a Helyi Érdekeltségû Vállalkozók klubját. Kezdeményezésünk lehetôség a vál-
lalkozók számára, hogy elsô kézbôl kapjanak információkat a településünk életével 
kapcsolatos pályázati lehetôségekrôl, ill. egy érdekképviseleti tömörülést volt szándé-

kunk létrehozni, támogatni az elsô lépéseikben. 2013-ban is partnerek szeretnénk maradni, igény esetén segítve ôket he-
lyiséggel, információval, szaktudással. Május 26-án két jelentôs esemény is volt a Polgári Egyesület életében. Hároméves 
gyûjtômunka és a Penta Általános Építôipari Kft. szponzorálásával befejezôdött az „Építsünk játszóteret Füzesgyarmaton!” 
elnevezésû kezdeményezésünk, Gyermeknap alkalmából átadásra került Békés megye talán egyik legszebb játszótere, 
melyet határtalan boldogsággal adtunk át a sok kis gyereknek.

Ugyanezen nap estéjén, a fürdô elôtti ligetben felállított szabadtéri színpadon, immáron második alkalommal rendezett 
Boka Gábor színdirektor. A darab címe: Arany János (után szabadon) Toldi. Helyi amatôr színtársulatunk hatalmas sikert 
aratott, nagy élmény volt ez nézônek, szereplônek egyaránt. A 2013-as évben is tervezünk hasonló elôadást.

Az általunk elkészített, és mûködtetett népi játszótér egész nyáron mûben volt. Meghívást kaptunk a Gyereknapra, 
Felina majálisra, Fûszeresek vásárába, Borson (Románia) kétszer jártunk, egyszer a Falunapon, egyszer a Káposzta fesz-
tiválon. Ott voltunk a Sárszigeti napon, a Csôröge-fesztiválon és a Lovas napon. Októberben az iskola tanulói és vállalkozó 
kedvû pedagógusai a „Minden, ami nép…” program során próbálhatták ki a játékokat, eszközöket.

Október 6-án, már negyedik éve mi szerveztük meg az Aradi vértanúkra való megemlékezést. Szintén októberben került 
sor „Az egyházak szerepe a mai magyar társadalomban” címû találkozóra, melyen az egyházak képviselôi és Dénes Zoltán 
plébános, egyetemi tanár vettek részt társadalmunkat érintô érdekes kérdéseket feszegetve.

Azon felül, hogy mi magunk nagyon sokat áldoztunk anyagilag és emberi erôt tekintve ezekért a programokért, támo-
gatást kaptunk Füzesgyarmat város Önkormányzatától, 160 000 Ft értékben, amit nagyon köszönünk. 2013-ra is sok jó 
tervünk van, remélve, hogy színesíthetjük vele kisvárosunk életét. A mottónk továbbra is: „Ahová Isten elvetett, ott kell 
virágoznod.” Boldog, békés új esztendôt kívánunk a város minden lakójának!

Vida Imre, egyesületi elnök

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

SZÜLETÉSEK

Kovács Anna 2012.12.06.
Kovács Szilvia 2012.12.09.
Szukk Vivien Fanni 2012.12.16.
Kovács Boglárka 2012.12. 28.

 
Füzesgyarmaton 2012-ben
46 gyermek született.

HÁZASSÁGKÖTÉS:

2012. december 19-én került sor 
Nagy Beáta és Bagdi Csaba
házasságkötésére.

2012. december 22-én került sor 
Kovács Klára és Mile István
házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fi atal pároknak!
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KARÁCSONYI KIRÁNDULÁS

A 2012-es év sem múlhatott el az immár hagyománynak számító budapesti karácsonyi program nélkül. A korábbi 
évekkel ellentétben, most nem a Fôvárosi Nagycirkuszban, hanem a SYMA Csarnokban került megrendezésre - a Grund 
Klubhálózat szervezésében - az idei év utolsó programja. A csarnokban több mint 4 ezer gyermek nézhette közösen a 
délelôtti 2 órás kulturális programot.

Elsôként az „Irish Dance Tornado” elnevezésû ír sztepptánc kiváló táncmûvészeibôl álló társulatot láthattuk Catherine 
Gallagher vezetésével, aki tagja volt a világhírû Riverdance együttesnek és megannyi vezetô társulatnak. Az említett együt-
tes különleges színfolt az ír tánc és a táncmûvészet világában. A géppuskalábú táncosok lábdobpergésének hangja, me-
lyet az élôzenekar dallamai kísértek, teljesen elkápráztatták a közönséget. Továbbá a fantasztikus díszletek, a varázslatos 
fényjátékok a gyönyörû ruhák is mind feledhetetlen élményt nyújtottak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

Ezt követôen egy órás cirkuszi program szórakoztatta a résztvevôket, melyet Eötvös György a Fôvárosi Nagycirkusz ko-
rábbi mûvészeti igazgatója rendezett.

A nagy érdeklôdésre való tekintettel térségi szinten sikerült megszervezni és eljuttatni több mint 100 gyermeket és né-
hány felnôttet karácsony közeledtével a fôvárosba. Füzesgyarmaton kívül Bucsáról, Szeghalomról, Dévaványáról, Vésztôrôl 
és Elekrôl jöttek csoportok, hiszen a mai nehéz gazdasági helyzetben csak nagyon kevesen engedhetnék meg maguknak 
az ilyen és hasonló színvonalas programokat. Éppen ezért tartom fontosnak, hogy továbbra is minél több gyermek és 
felnôtt jusson el hasonló kedvezményes, vagy ingyenes programokra az elkövetkezô években is! 

Suchné Szabó Edit, önkormányzati képviselô

ZIMÁNDÚJFALUBAN JÁRTUNK

December 14-én délután a Füzesgyarmat Idegen Nyelvi Oktatásáért Alapítvány képviseletében Zimándújfaluba láto-
gattunk. Ajándékot vittünk a helyi iskola gyermekeinek, mégpedig a legszebb ajándékot, könyveket. Iskolánk könyvtára 
számos adomány útján olyan klasszikus regények, verses kötetek, kötelezô olvasmányok birtokában volt, ami meghaladta 
a mi tanulóink szükségleteit.

Az ôsz folyamán volt tanítványunk, a Londonban élô, füzesgyarmati származású Nagy Mariann jóvoltából 43 doboz 
angol képes,- mesekönyv és szépirodalmi kiadvány érkezett hozzánk. Ebbôl is válogattak a kolléganôim a zimándi kisdi-
ákoknak. Meleg szeretettel fogadott bennünket Kocsis József alpolgármester úr, az iskola fi atal, energikus igazgatója, két 
tanító néni és Ménesi Melinda, a Borostyán Egyesület elnöke.

Az ott töltött rövid idô alatt megismerkedhettünk az iskola helyiségeivel, néhány tanulóval, akik a karácsonyi mûsor 
próbálására gyülekeztek és a gyermekek karácsonyi dekorációival.

Szeretnénk a jövôben a két iskola közötti kapcsolatot szorosabbra fûzni, ezért meghívtunk egy kis csapatot a Húsvétváró 
Családi napunkra, amit nagy örömmel fogadtak vendéglátóink.

Köszönjük Polgármester Úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta az önkormányzat buszát.
A delegáció tagjai voltak: Mészáros Zoltánné, Kissné Bökfi  Emma, Várkonyiné Csáforda Éva.

BOLHAPIAC FÜZESGYARMATON 2013. ÉVBEN IS!

A városi piactéren a kijelölt helyen, szombatonként 7 órától 12 óráig.

Idôpontok: 2013-ban
 január 12. február 9.
 március 9. április 13.

 május 11. június 8.
 július 13. augusztus 10.
 szeptember 7. október 12.
 november 9. december 7.

Ami Önnek már felesleges, az másnak érték lehet. Várunk bolhapiacunkra: régiségeket, hagyatéki tárgyakat, relikviákat, 
gyûjteményeket, otthoni felesleges ruhákat, használati tárgyakat.

A helyet reggel 6:00 – 7:00 között lehet elfoglalni.
Helypénzt ebben az évben sem kérünk a füzesgyarmati lakosoktól!

TILOS a szerzô jogvédelmet sértô termékek (másolt audio CD, kazetta, DVD stb), valamint csomagolt édesség, szeszes 
italok, dohányáru féleségek, gyógyszer, fegyver árusítása.
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JÓTÉKONYSÁGI EST BAKONYI ANDREA MEGSEGÍTÉSÉÉRT 
(2012. DECEMBER 14.)

Nagyon tehetséges fi atal, 21 éves diáklány sorstragédiája, hogy a 
diploma megszerzése elôtt agyvérzés akadályozta meg abban, hogy 
egyelôre elérje célját (Debreceni Egyetem hallgatója, biológusnak 
tanul.). Andrea 2012. június 2-án lett rosszul. Hosszantartó kórházi 
kezelés után most a rehabilitációjához nyújt segítséget az a kezde-
ményezés, amit a Margaréta Családos Egyesület indított el a család 
kérésére.

A rendezvényen fellépett a többszörösen kiemelt arany okleveles 
Napsugár mazsorett csoport, karácsonyi fénykoreográfi ával és Brasilia 

pom-pomos számmal. Mûvészeti vezetôjük Macskinné Poór Erzsébet. 
Pörneki Anikó énekmûvésznek köszönhetjük a Megarox Társulat - társulatvezetô: Jusits Zsolt, akik Kaposvárról érkez-

tek -, jótékonysági hangversenyét. A mûvésznô és a Társulat operett, musical és rockoperák részleteivel kápráztatták el 
a közönséget. Aznap este mi is megfogtuk a kezét e nagy beteg diáklánynak, akit szorgalmas tanulása, az életre való 
készülése közben ért a súlyos kór. Megfogtuk kezét, és visszük az álmai beteljesülése felé, hogy felgyógyuljon, hogy 
újra teljes értékû fi atallá legyen! Szeretettel vettük körül, mint a betlehemi jászolbölcsôt, hogy erôt kapjon reményke-
dése közepette, hogy legyenek majd feledhetetlen, szép karácsonyai, ünnepei, dolgos, sikeres hétköznapjai szerettei 
körében, településünk nagy családjában, és majd munkahelyén.

A rendezvényen túlmenôen az alábbi számlaszámra várjuk az együttérzôk segítségét: OTP: 11773339-01037540. 
Közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Bakonyi Andrea rehabilitációjára. Hiszen minden segítség fontos, hogy éle-
tét újrakezdje! A jótékonykodásért fellépôk mellett legyen köszönet 
minden támogatónak, aki a felhívást követôen a számlaszámra ado-
mányozott, részt vett a jótékonysági esten! Önöknek köszönhetôen 
már eddig is jelentôs összeg gyûlt össze Andrea megsegítésére. A 
rendezvény idején a Nu Skin füzesgyarmati csoportja egy készülék 
segítségével a szervezet általános állapotáról adott információt, akik 
a mérésbôl befolyt teljes összeget felajánlották. Köszönet Bere Kár-
oly polgármester úrnak, Balázsi László lelkész, mb. püspök úrnak, aki 
bíztató szavak kíséretében adta át a Zs. Nagy Lajos Hunor Emlék-
alapítvány és az unitárius gyülekezet adományát egykori tanítványa 
megsegítésére. 

Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik a rendezvény létrejöttét segítették:
Dr. Kovács József országgyûlési képviselô, a Parlament Egészségügyi Bizottságának elnöke, Antal Ágnes, Furkó Sán-

dor Városétkeztetés, Hegyesi János Városi Könyvtár és Közmûvelôdési Intézmény, Kovács Márton, Kastélypark Fürdô, 
Margaréta Családos Egyesület, OTP Bank, Ösvény Esélynövelô Alapítvány, Füzesgyarmat Polgármesteri Hivatal, Szabó 
Zoltán, Füzes TV Kft.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, egyesületi elnök

MI IS A VALLÁSSZABADSÁG…

A „vallásszabadság” napján arról szólt az üzenet, amit Magyari Lajos, erdélyi, sepsiszentgyörgyi költôtôl a lelkészünk, 
Balázsi László ny.mb.püspök idézett: „A szabadságot én itt hordom / Itt a szívemben, / És nem tépheti ki onnan soha 
/ Senki sem.”

Egy tucatnyi hittanos gyerek errôl tett tanúbizonyságot január 13-án, délelôtt az unitárius templomban. Miközben a 
Reformáció évszázadában, amikor máglyák gyúltak, pallosok suhogtak, akasztófákat ácsoltak, börtönajtók nyíltak, a 
számkivetettség várt azokra, akik Krisztus evangéliumát vissza akarták vinni az igaz gyökerekhez. Erdélyben Dávid Fe-
renc radikális reformátor vezetésével, János Zsigmond felvilágosult fejedelem oltalma alatt megszületett a lelkiismeret 
és vallásszabadság törvénye 1568-ban, a vízkereszti Tordán, január 6-13. között tartott országgyûlésen. A korabeli 
világon ilyen nem volt! Késôbb még az amerikai Függetlenségi Nyilatkozatba, és az Alkotmányba is belefoglalták ennek 
a törvénynek alapgondolatait. Itt a Kárpát-medencében sokkal mostohább lett a sorsa a törvénynek. Dávid Ferencet 
az ellenreformáció szellemében holtig tartó börtönbüntetésre ítélték. Déva várába zárták, ahol 1579. november 15-én 
mártírhalált halt. A Báthoriak után a protestáns fejedelmek is igyekeztek elpusztítani ezt az egyedüli magyar földön 
született magyar egyházat. A reformációkorbeli 425 egyházközségbôl mára már 110-120 egyházközség él a Kárpát-
medencében. De akik maradtunk, tovább visszük és hirdetjük, megvédjük és tovább adjuk ezt a majdnem félévezredes 
magyar örökséget, nevezhetjük ezt is bátran magyar unikumnak.

A vallásszabadság napját egyébként a Magyarok Világszövetsége indítványozta törvénybe foglalni a rendszerváltás 
után. Sokat mond az is, hogy erre a mai napig nem kerülhetett sor, de a Magyar Unitárius Egyház évi rendszeresség-
gel, a tolerancia jegyében minden évben megtartja azt. Ezt tettük mi is itt városunkban, mert erre kötelez a nagyszerû 
hitvalló elôdök példája, és magyar értékeink megvédése és átadása az utókornak.

Kovács Gréta Tünde
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EGYHÁZAINK ÉLETE
ÓT ÉS ÚJAT

„A világvége anyagi okok miatt elmaradt.” Hallhattuk a fé-
lig vicces, félig komoly ténymegállapítást a múlt év végén. 

Márai ötvennégy évesen szilveszter éjjelén, az óévet bú-
csúztatva ezt írta a naplójába: „Eggyel több?....Nem, eggyel 
kevesebb.” Igen. Elmúlt egy év ismét, eggyel kevesebb van 
hátra az ember megszabott evilági életébôl. Ilyentájt mégis 
bizakodni szokás. Felmérések szerint az új évtôl a magyarok 
80 százaléka javulást vár az élet több területén. Kétharmad 
rész ezt családjuk pénzügyi stabilitásának megteremtésétôl 
várja, egyharmad rész a baráti kapcsolatok és egészség javu-
lását remélik. A vágy nem is olyan titokzatos tárgya honfi tár-
saink zöme számára, a pénzügyi, anyagi helyzetük javulása. 

„A rendszerváltás óta eltelt idôt sokan egzisztenciális vesz-
teségként élték meg. Jó volna olyan határállomásnak tekin-
teni az elmúlt év végét, hogy minden terhünket, gondunkat, 
mulasztásunkat letehetnénk, hátrahagyhatnánk. Ám ha régi 
szívvel akarja kezdeni valaki az új évet, bizony semmi újat 
nem hoz a számára, nem fog megváltozni semmi.” /Faggyas 
Sándor - Protestáns Újságírók Szövetsége/

Jézus tanítványaiként hittel mondhatjuk: Lesznek még 
szép napjaink! Hogyan? Ót és újat elôhozva. Ami volt, abból 
tanulva, értékeket elôszámlálva, megbecsülve. Derûs szív-
vel várni a holnapot. „Aki a mennyek országának tanítványa 
akar lenni, hasonló ahhoz a gazdához, aki ót és újat hoz elô 
kamrájából” Olyat ót, ami nem megavult, megunt, ami meg-
tartó erô, múltból átível, jelenen át, jövendôt feszítve. Újat, 
mert csoda, felfedezésre, befogadásra méltó, mindaz, ami 
Atyánk az Isten készít. Nem a semmi áll mögöttünk, nem a 
nihil vár ránk. Nagy kérdés, hogyan veszünk erôt, átmenteni 
a súlyát veszített tegnapból még fellelhetô értékeinket /HIT-
HAZA-EMBERISÉG/ Hogy érünk át új idôkbe, mi a célunk, mit 
viszünk magunkkal?

Egy esôerdôben különös hidakat fedeztek fel a kutatók. A 
megáradó folyók évente elsodorták az emberi alkotmányo-
kat. Az ôslakosok azonban ismerték a megoldást. A fák gyö-
kérzete a vízig ért. A hajszálgyökereket összefogták, indákra 
erôsítették a folyó mindkét partján. Elkezdtek összenôni a 
gyökerek, évek alatt megerôsödtek, járható, biztos hidat ké-
pezve. Nemzedékek tanítgatták a fi atalabb generációkat erre. 
30-40 év, mire stabillá vált. Áthidalhatóvá vált a távolság a 
két part között. Ami a dzsungelben lehetséges, miért volna 
lehetetlen ma, közöttünk, itt Füzesgyarmaton? Jézus szerint 
az ó és az új összetartozik. Ô az Alfa és Omega, a kezdet és 
a vég. Keresztyénségünk 2000 éves történettel bír. Benne 
református hitünk elsô Hitvallása, a Heidelbergi Káté éppen 
januárban lesz 450 esztendôs.

A Teremtô, Megváltó és Megszentelô Istenben, mint Atyá-
ban, Fiúban és Szentlélek Úristenben bízhatunk a Krisztus 
születését követô 2013-ik esztendôben is. Ami híd általa épül, 
összekapcsol ót és újat, múltat és jövendôt. Nekünk készül, 
lépjünk rá bátran. Áldás-Békesség, Istennek Dicsôsség!

Tóth Zoltán, református lelkipásztor.

MINDEN JAVUNKRA VAN...

Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 8. részének 
28. versét választottam a 2013. évi elsô Amondó unitá-
rius mottójául: „Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent 
szeretik, minden javukra szolgál…” Mindig sok

útravalót szoktunk adni és kapni új esztendeink meg-
kezdésekor, de tudnunk kell, hogy „Bármit cselekszünk, 
hasztalan, / Csak múló percnek épül, / És eltûnik majd 
nyomtalan / Isten áldása nélkül, / Ki jóra ösztönöz, segít, 
/ Ki mindnyájunknak Atyja, / Munkáink apró köveit / Szilár-
dan összetartja. / A jó Isten megszenteli / A kezdetet és a 
véget, / Szívünk virággal lesz teli, / Ha az Ô napja éltet.” 
Egy másik költô gondolata így folytatja: „Új esztendô…

Nem tudja senki sem, / hogy mi vár reá, hova, merre 
lép. / Az ismeretlenség ködébe rejtve / mi van: örvény, 
orom vagy szakadék? / Nincs kikövezett út, egyenes pá-
lya, / biztos cél felé vezetô sínek. / Hogy a holnap titkát 
is kitalálja, / nem adatott meg soha senkinek. / Úgy me-
gyünk a jövô felé, akárha / sötétbe lépnénk…De örvény, 
verem / felett - jó tudni - védôn alánk tárja / hûséges 
karjait a kegyelem. / Öröm, bánat, élet, halál, akármi / 
jöhet, szívem mégse nyugtalan, / tudom: Kik Istent szere-
tik, azoknak / minden javukra van!” Visszakanyarodtunk a 
bibliai üzenethez!

Ebben az évben is úgy kellene éljünk, hogy mindig visz-
szatérjünk a Szentírás tanításaihoz, hogy legyen álma-
ink, terveink megvalósításához biztosíték, hogy elérjük 
a kitûzött célokat bármilyen nehéz, verejtéket, áldozatot 
kérô, követelô fáradságos munka után. Hosszú volt az ad-
venti, karácsonyi, szilveszteri, újévi, vízkereszti ünnepkör 
rengeteg élménnyel, biztató útravalókkal. Nem lesz hosszú 
a farsangos pihenô idôszak, mert március végén itt lesz a 
Húsvét, az azt megelôzô nagyböjti felkészüléssel. Keresz-
tény magyar kötelességünk úgy járni Istennel, a megszü-
letett Megváltó útmutatásai szerint, hogy elegendô erôt 
gyûjtsünk a mindennapok megéléséhez az életünk min-
den területén. Hisszük, hogy ebben az évkezdésben is az 
egyetemes, ökumenikus imahét városunkban is, meghoz-
za a maga áldásait az együvé tartozást erôsítve minden-
hol, minden táján a Kárpát-medencében élôknek. Isten 
ehhez adjon erôt Mindannyiunknak!

Ezt kívánják a füzesgyarmati és környéki unitárius gyü-
lekezet nevében:

Balázsi László, mb. püspök-fôjegyzô-lelkész és hívei
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XIX. TÉLI TEREMLABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

Feléhez közeledik az amatôr teremlabdarúgó bajnokság. 
Három forduló van még az alapszakaszból, februárban a 
rájátszás következik alsó- és felsôházban. Jelenleg még 9 
csapatnak van esélye a felsôházba kerülésre, ahol a bajno-
ki cím megszerzése a cél. A füzesgyarmati csapatok közül 
jelenleg a Romantika áll legjobban, II. helyen a Family Frost 
követi ôket, a Kastélypark Fürdô Darazsak és Haladás csa-
pata tartozik a közvetlen üldözôbolyhoz, de a Klasszikusok is 
bekerülhet még a rájátszás felsôházába. Rendkívül izgalmas 
bajnokságnak nézünk még elébe, hiszen az elsô és hatodik 

csapat között csak 3 pont különbség van. Érdemes tehát szombat délutánonként ellátogatni a sportcsarnokba, mert 
küzdelmes mérkôzéseket, izgalmas csatákat láthatnak a nézôk, pedig még a rájátszás el sem kezdôdött.

 Kovács Gábor, testnevelô

SÁRRÉT GYÖNGYHALÁSZ GYERMEKSPORT EGYESÜLET HÍREI

2012. december 22-én az U7-es csapattal részt vettünk Szeghalmon 
a Sárrét Kupán. A Tornán hat csapat vett részt (Berettyóújfalu 2 csapat-
tal, Szeghalom 3 csapattal és Füzesgyarmat csapata). Körmérkôzésekkel 
alakult ki a végsô sorrend, melyen a II. helyezést sikerült elérnünk. A torna 
legjobb játékosa díjat Gorgyán Levente (1.c) szerezte meg.

2013. január 6-án szintén az U7-es csapattal Berettyóújfaluban sze-
repeltünk. Itt is 6 csapat küzdött egymással (Berettyóújfalu 2 csapattal, 
Szeghalom, Hajdúszoboszló, Derecske és mi). Nagy csatákban végül a II. 
helyezést érte el a csapat. A csapat tagjai: Telegdi Bence (ovis), Gábor 
Péter (1.b), Gorgyán Levente (1.c), Béres Richárd (ovis), Tóth Csaba (ovis)

Januári várható események: U13-nak teremtorna (Füzesgyarmaton), U11-nek teremtorna (Füzesgyarmaton) és az 
U9-U11-nek folytatódik a Sárrét Kupa Bajnokság (Füzesgyarmaton). Nyéki Szabolcs, edzô

MÉZESKALÁCS SÜTÉSE

A Füzesgyarmat Idegen Nyelvi oktatásáért Alapítvány hagyományosan 
minden év decemberében mézeskalácssütést szervez a rászoruló, hal-
mozottan hátrányos gyermekeknek. December 17-én az iskola technika 
termében 21 gyermek sütött karácsonyi mézest, amit maguk szaggathat-
tak, díszíthettek, formázhattak. 8 kg lisztbôl és a szükséges hozzávalókból 
Kissné Bökfi  Emma, Mészáros Zoltánné, Kissné Mészáros Katalin már 
elôre elkészítették a tésztát, mivel erre a programra mindig a tanítási órák 
befejezése után kerül sor. A tanulók kitörô lelkesedéssel, nagy hozzáér-
téssel szaggatták, kenték, díszítették a szebbnél- szebb mézeskalácsfor-
mákat. Mosolyuk, nevetésük, lelkesedésük szép karácsonyi ajándék volt a 
szervezôknek. Programunkat szeretnénk 2013. decemberében folytatni!

A GYARMATIAK KEDVENC RECEPTJEI
GESZTENYÉS TEKERCS (BEKÜLDTE: MARKOVITS ROZINA)

Nem kell sütni, nagyon egyszerû elkészíteni!

Hozzávalók: 50 dkg gesztenyemassza, 15 dkg vaj (vagy margarin), 1 tojás sár-
gája, 10 dkg porcukor, 1 cs. vaníliás cukor, ízlés szerint rum vagy rumaroma

Elkészítés: A gesztenyét 5 dkg vajjal és a rummal (aromával) összekeverem. 
Nedves konyharuhára v. fóliára simítom, egyenletesen rákenem a 10 dkg vaj, to-
jás sárgája, porcukor, vaníliás cukor keverékét, óvatosan feltekerem. Néhány órára 
hûtôbe teszem. 

Nagyon fi nom tejszínhabbal, de csokimázzal is be lehet vonni.


