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A Szociális Szolgáltató Centrum nôi ellátottjait és dolgozóit köszöntötték 
Nônap alkalmából. 5. oldal

Ajánló

Új jegyzô
Dr. Makai Sándort kérdez-
tük hivatásáról, céljairól.
 3. oldal

szennyvízberuházás
Szeptember 30-ig van 
lehetôség a csatornahá-
lózatra való rákötésre.
 4. oldal

fiAtAl tehetség
Színesíteni szeretnénk 
az Amondó lapjait, ezért 
gondoltuk úgy, hogy hó-
napról – hónapra más te-
hetséges fiatalt mutatunk 
be az olvasók számára a 
helyi újságunkban.
 5. oldal

Ajánló

bál Az iskolAi 
AlApítványnál

A Kossuth Lajos Általános Is-
kola Gyermekeiért Alapítvány 
idén is megrendezte jóté-
konysági bálját. 6. oldal

lezárult A 
terembAjnokság
Szoros küzdelemben, az 
idén elôször, a Romantika 
Kiskocsma csapata nyerte 
a bajnokságot. 6. oldal

hÚsvétváró 
gondolAtok
Egyházi vezetôk osztot-
ták meg gondolataikat az 
elkövetkezô ünnep elôtt.
 7. oldal

kedves füzesgyArmAtiAk!

A március 15-én korábban nem tapasztalható, ext-
rém idôjárási viszonyok miatt sajnálatos módon hagyo-
mányos ünnepségünket nem tudtuk megtartani, csak 
a megemlékezés koszorúit helyeztük el emlékhelyün-
kön, azonban néhány gondolatot szeretnék megosz-
tani Önökkel, amelyeket 1848. március 15. kapcsán 
szándékoztam elmondani az ünnepség keretein belül. A 
teljes beszéd szövegét terjedelem híján nem idézhetem 
ide, néhány, általam legfontosabbnak tartott elemét 
azonban szeretném a lap hasábjain közreadni.

„Petôfi és társai fiatalságuk dacára tudták, hogy 
felelôsséggel tartoznak önmaguknak, az országnak, 
nemzetüknek, és minden tettükkel megmérettetnek 

majd a jövôben. A forradalom lángjai hamar a magasba csaptak, de ez a tûz nem felégette a környezetét, hanem 
világosságot hozott. Ennek a forradalmi tûznek a fényénél alakult meg az elsô polgári kormány Battyhány Lajossal az 
élén, és szinte hatalomralépésének pillanatában már olyan sorsfordító döntéseket hozott 
meg a méltán elhíresült „áprilisi törvényekben”, mint a jobbágyfelszabadításról, a közös 
teherviselésrôl, a népképviseletrôl, a vallásszabadságról, a cenzúra eltörlésérôl szóló törvé-
nyek, vagy a vasút- és folyamszabályozásról vagy bajbajutott gazdák számára létrehozandó 
hitelintézetrôl szóló törvények.

A nemzet honvédô háborújában, amelyben a forradalom vívmányait igyekeztek megvé-
deni, arra is jutott idô, hogy országot és nemzetet építsenek. Az 1848-as szabadságharc-
nak köszönhetjük, hogy a késôbbiekben, miután lecsitultak a hangulatok, elkövetkezhetett 
a Kiegyezés, amely soha nem látott virágkort, és fellendülést hozott az országnak. Ma-
gyarország a dualizmus korában Európa legdinamikusabban fejlôdô országa lett. Az ország 
minden pontján hatalmas építkezések voltak. Beindult a vasút, és a kontinensen elôször 
Budapesten épült meg a kisföldalatti. Mindezek a vívmányok és eredmények az 1848-as 
forradalomnak voltak köszönhetôek, hiszen a császári birodalom még egyszer nem enged-
hette meg magának, hogy olyan szinten zsákmányolja ki Magyarországot, mint a 48-as idôk 
elôtt. Ebben a dualista partneri kapcsolatban, a monarchia éveiben épülhetett is az ország. 
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Tehát Petôfiéknek, Vasváriéknak, Kossuthéknak köszönhetjük a Hôsök terét, az Országházat, a folyamszabályozást, a 
vasút- és útfejlesztéseket, a folyókon átívelô hidak jelentôs részét. És itt Gyarmaton is a városházát.

Tudatában voltak elôdeink annak, még a forradalmi 
idôk dacára is, hogy igazi fejlôdést, és igazi eredményt 
akkor érhetnek csak el, ha egy belsô társadalmi kiegye-
zés mellett a józan erôk tudnak és képesek a haza és az 
ország érdekében összefogni. Azokra emlékezünk ma, 
akik kellô idôben, kellô felelôsségel, a kellô döntést hoz-
ták. Ez az, ami talán a legfontosabb.

Kellô idôben, jó és felelôs döntés. Így volt ez a múlt-
ban, így van ez a jelenben is, valamint így van ez or-
szágos szinten, a kormányzatnál, és így van ez helyben, 
az önkormányzatoknál is. Nekünk is döntenünk kellett, 
hogy a válság éveiben hagyjuk csendesen elsorvadni a 
várost, vagy egy másik utat választunk, a fejlôdés útját.

Mi az utóbbi mellett döntöttünk, mert csak ez lehe-
tett felelôs döntés. Nem menekültünk a gondok elôl, 
nem feltett kézzel álltunk a problémák elôtt, hanem 

építkeztünk, értéket teremtettünk, amelyre jó példa a hamarosan befejezôdô kerékpárút fejlesztés, vagy a város utóbbi 
történelmének legnagyobb szabású beruházása, a csaknem kétmilliárdos szennyvízberuházás. De a jövôben elinduló 
fejlesztések, a sportcsarnok megújítása, a Kastélypark fürdô fejlesztése, a sárszigeti terület megújítása, a megújúló 
energia hasznosítása, ebben a napelem park építése, vagy az értékteremtô közmunkával megteremtett fejlesztések 
mind, mind vissza fogják igazolni a jövôben, hogy mi, a város lakóinak az érdekeit szem elôtt tartva, a kellô idôben a 
kellô döntéseket hoztuk.

1848-ban nem voltak elegek a szavak, a megcáfolhatatlan érvek, mert a Nemzeti Múzeum lépcsôjérôl felröppenô a 
hangok, melyeket tízezrek kiálltották vissza. Nem volt elég a szó, tettekre volt szükség. És a nép, a nemzet kész is volt 
a tettekre. A márciusi ifjak által fellobbantott szikrától lángra kapott az egész ország, majd futótûzként terjedt tovább 
Kolozsvártól, Szabadkáig, Kassától Nándorfehérvárig vagy Budapesttôl Füzesgyarmatig.

Kedves Gyarmatiak!

Ma is ugyanaz a célunk, mint 
egykor a márciusi ifjaknak. Egy 
független, erôs, önmaga érdekeit 
szem elôtt tartó, nemzetbarát Ma-
gyarországot szeretnénk építeni, 
amely békében és barátságban él 
szomszédaival, Európa és a világ 
más népeivel. Nem értünk még 
az út végére, és néha hibákat is 
elkövettünk, de a célunk tiszta és 
világos.

Magyarország azonban bebizonyí-
totta, hogy képes jobban teljesíteni, 
és ennek a jobb teljesítménynek 
köszönhetôen jobbra fordítani az itt 
élô emberek sorsát, mint ahogy ezt 
itt, Füzesgyarmaton is igyekeztünk 
megtenni, és igyekszünk a továb-
biakban is. Bízzunk abban, hogy 
a megkezdett felemelkedés, még 
erôteljesebben érzékelhetô lesz a jövôben, hiszen a múltbéli példák, mint ahogy március 15. is, bebizonyították, hogy 
képes a magyarság nagy, sorsfordító tettekre, felelôs döntésekre, ezeket azonban a józanság, a mértékletesség és a 
bölcsesség kell, hogy irányítsák. Nem szakadékokra, hanem hídépítésre van szükség ma is Magyarországon. Hidakat 
kell építenünk, mint ahogy azt Széchenyiék tették. Vasutat és utat kell építeni, hogy közelebb hozhassuk egymáshoz 
az enbereket. Össze kell fogni, mert csak a közös és együttes erôfeszítések árán lehet egy országot, egy települést 
felépíteni, a fejlôdés útjára állítani. Bízom abban, hogy mi, itt Füzesgyarmaton jó példával szolgálhatunk az országnak, 
jó példával szolgálhatunk saját magunknak is.”

Bere Károly, polgármester
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Új jegyzô A hivAtAl élén

Dr. Botlik Tiborné az 2012. év végévvel elhagyta a jegyzôi tiszt-
séget, és nyugdíjba vonult. A megüresedett jegyzôi állás betölté-
sére dr. Makai Sándor kapta meg a megbízatást. A jegyzô urat 
kérdeztük tapasztalatairól, terveirôl és az új hely új feladatairól, új 
kihívásairól.

- Egyrészrôl új feladat, másrészrôl nem, hiszen korábban is 
jegyzôi feladatkörben tevékenykedtem, és korábbi jegyzôi foglal-
kozásomat folytatom, mint korábban Zsadányban. Nagyon jó ezt 
kimondani. Természetesen Füzesgyarmat nagyobb település, így 
a feladat sokkal összetettebb, nehezebb és másabb, mint korábbi 
munkahelyemen volt, de ahogy mondani szokás, a jót könnyebb 
megszokni. Új helynek sem tekinthetem, hiszen gyakorlatilag ha-
zakerültem, hiszen itt éltem, itt nôttem fel, itt sportoltam, itt kezdtem el tanulni, és itt kezdtem el dolgozni 1971. 
augusztus 16-án. Itt tanultam meg a közigazgatás alapjait, és reményeim szerint innen is fogok nyugdíjba vonulni, de 
ne tekintsünk ennyire elôre, hiszen addig még számtalan feladat vár rám.

- Akkor elmondhatjuk, hogy ismerôs közegbe, ismerôsök közé került…
Ezt azért nem mondhatnám, hiszen akikkel korábban dolgoztam, akik megismertették velem a hivatali munkát, 

már nincsenek a Hivatalban. Van azért egy-két ismerôs, pl. közvetlen munkatársam, az aljegyzô úr, aki gyerekkori jó 
barátom, de egy osztályvezetô kolléga is ismerôsöm volt. Mondanom sem kell, kiváló szakemberek mindketten. Így 
könnyebb volt a beilleszkedés, az új munkastílus átvétele. 

- Milyen tapaszatalatokat szerzett, hogyan telt a hivatalban töltött 2 hónapja?
- Ugyan akadtak kisebb zökkenôk, problémák, amelyekrôl közvetlen munkatársaimnak sem szóltam, de elmondha-

tom, hogy nem volt túl nehéz. Nehéz idôszakban kerültem a Hivatal élére, hiszen a közigazgatási rendszer gyökeres 
átszervezésével és a Járási Hivatalok kialakításával párhuzamosan nekem jutott feladatul a közigazgatás helyi átszerve-
zése és a Hivatalban történt változások rendezése. Ezt nagyban nehezítette, hogy a Hivatalból jól képzett szakemberek 
kerültek át a Járáshoz, de azért nem panaszkodom, maradtak még jó szakemberek, akik egyben kitûnô munkatársak 
is. Persze nekik is meg kellett szokniuk egy újfajta stílust, amely természetes egy vezetôi változásnál. Én ezt igyekeztem 
megkönnyíteni nekik, hiszen éppen itt, Füzesgyarmaton tanultam meg, hogy nincsenek beosztottak, hanem munkatár-
sak vannak a hivatali munkában. Igyekeztem a dolgozók önbizalmát erôsíteni, hogy legyen önálló véleményük, kezde-
ményezésük, és azt tudják is képviselni, hiszen csak ez viheti elôre a munkát és egyben a város fejlôdését is.

- Milyen benyomásai vannak a testületi munkáról?
- Ezt még nehéz megítélni, de az eddigi benyomásaim jók. A testületi tagok segítôkészek, tájékozottak, és nagyon 

jó elôkészítô munka folyik a bizottságokban. Lényegében ott történik a döntéselôkészítés megtárgyalása, megvitatása. 
Ennek köszönhetôen nincsenek „ad hoc” témák az üléseken, csak elôkészített témákban folyik tárgyalás, így megle-
petés nem érhet senkit. Normális esetben így kell mûködnie egy képviselô-testületnek. Konkrét napirendi pontom is 
volt már, a Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatának és Alapító Okiratának megtárgyalása, jóváhagyása, amely 
az eltelt igen rövid idô ellenére nagyon szép, közös munka volt. A testület méltányolta is munkánkat, hiszen egyhan-
gúlag elfogadták az elôterjesztést. A testületi ülések kapcsán a leginkább a nyilvánosság volt szokatlan, hogy egyenes 
adásban közvetítik, de ez is azok közé tartozik, amit meg kell szokni.

- A családjáról megtudhatunk-e valamit?
- Igen. Komádiban élünk. Feleségem védônô. Komádiban nôttek fel gyermekeink, ez az otthonunk. Gyermekeim 

felnôttek lettek. Krisztina jogász, és kisfiára ügyel otthon, aki az elsô unokánk. Anikó gyógyszerész. Ô is a munkájával 
van elfoglalva. Mindketten ragyogó gyerekek, büszkeséggel töltik be életünket.

- Van-e valamilyen hobbija, szabadidôs tevékenysége, amit elôszeretettel ûz?
- Korábban megjelent két monográfiám Zsadányról, majd Komádiról. Mindkettô alapmunka, így sok idôbe telt az 

adatgyûjtés. Ma már nem foglalkozom helytörténettel. Marad a családi háznál a kertészkedés, a kert mûvelése, bog-
rácsozás barátokkal és a családdal, és ha lehetôség van rá, akkor nyaralás. És persze utazgatunk a gyerekekhez, az 
unokához.

házAsságkötések

2013. február 22-én került sor
Hegedûs Erika és Csák Károly házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal párnak!

2013. március 04-én került sor
Ruff Bernadett és Tóth Imre házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal párnak!
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önkormányzAti hírek

szennyvízberuházás

Hamarosan végleges készültségi állapotba kerül a települési szennyvízhálózat és a szennyvíztisztítótelep kiépítése. A 
beruházási munkák terv szerint haladnak, jelenleg a szennyvíztisztítótelep mûszaki próbaüzeme van folyamatban, majd 
ezt követi a mûszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása. Mindez idôigényes eljárás.

Az átadásra kerülô új öblözeteknél (2-es, 4-10. számú) a lakosság szennyvízhálózatra való csatlakozásának idejét 
2013. július 1-ét követô 90 napon belüli idôszakra vonatkozóan határozzuk meg, azaz 2013. szeptember 30-ig köthet 
rá a Lakosság a csatornahálózatra büntetlenül, azaz környezetterhelési díjfizetési kötelezettség nélkül. 

Ezt követôen viszont környezetterhelési díjfizetési kötelezettség terheli a Lakosság azon részét, akik nem kötöttek rá 
a hálózatra. A régi, az 1-es és 3-as öblözet esetében a csatlakozást már végre kellett volna hajtani, így ott már adóbe-
vallási és fizetési kötelezettség áll fenn.

Ennek eljárásáról, mértékérôl a 2013. februári lapszámunkban olvashattak tájékoztatást. 
korábban félreértésre adhatott okot az Alföldvíz zrt. kampánya, a kedvezményes szennyvízcsatla-

kozásra adott március 31-i határidô és a környezetterhelési díj bevallási határidejének egybeesése. ez a 
bevallás a régebben kiépített hálózatra való rákötést elmulasztókra vonatkozott!

Ismételt akciót kezdeményezünk az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nél a kedvezményes szennyvízcsatlakozásra, amelyrôl tájékoz-
tatást fogunk adni.

Polgármesteri Hivatal 

erdôs norbert: rendezzük Az önkormányzAtok AdósságAit

Békés megyében is aláírták az adósság-konszolidációval kapcsolatos megállapodásokat 
– tájékoztatott Erdôs Norbert országgyûlési képviselô, kormánymegbízott. – Az ötezernél 
kisebb lélekszámú települések konszolidációját már korábban befejeztük, most az ötezer 
lelkesnél nagyobbakét kellett rendezni. Nem volt még arra példa, hogy a helyhatóságoktól 
ekkora adósságot vállalt volna át a központi kormányzat. Az átvállalt adósság országosan 
összesen 600 milliárd forintot tesz ki. Ez Békés megyére vonatkoztatva az ötezer lélek-
számnál nagyobb településeknél azt jelenti, hogy 30 milliárd forintos adósságállományból 
19 milliárd 610 milliót rendezünk most.

A Kormány elsô döntései között szerepelt az önkormányzati rendszer megújításának 
szükségessége. Kiemelt cél volt, hogy a települések által hosszú évek alatt felhalmozott 
hitel- és kötvényállomány terhe ne súlyosbítsa tovább az önkormányzatok költségvetését, 
ne akadályozza a kötelezô feladatok színvonalas ellátását.

Ennek érdekében a Kormány 1540/2012. (XII. 4.) határozatában döntött az önkormány-
zati adósságállomány konszolidációjáról, valamint meghatározta a szükséges teendôk me-

netrendjét a végrehajtás sikeressége érdekében. A konszolidáció két fázisban valósul meg: az 5000 fôt meg nem 
haladó települések esetében 2012 végén lezárult, az 5000 fô feletti települések esetében pedig 2013 elején zárul.

Az 5000 fô feletti települések részleges adósságátvállalásának szabályait a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetésérôl szóló 2012. évi CCIV. törvény tartalmazza. Az Országgyûlés által elfogadott eljárásrend szerint az 
érintett önkormányzatok esetében 2013. február 28-ig született megállapodás az állam és az önkormányzat között az 
átvállalás mértékérôl, majd 2013. június 28-ig háromoldalú szerzôdéskötés keretében az Államadósságkezelô Köz-
pont, a pénzintézetek és a település rögzítik az adósságátvállalás részleteit. 

A határidôben történô teljesítés érdekében az érintett települések a pénzintézetektôl kapott adatszolgáltatás alapján 
jelezték a Magyar Államkincstárnak a 2012. december 31-én fennálló adósságállományukat. Ezt követôen a Nemzet-
gazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium 
szakértôi konzultációsorozat keretében egyeztet-
tek az önkormányzatokkal a fennálló adósságál-
lományuk összetételének, a helyi körülmények 
megismerése és a február 28-ig esedékes át-
vállalási mérték meghatározása érdekében. Az 
átvállalás mértéke a törvény értelmében 40 és 
70 százalék között mozoghatott. A konszolidáció 
összege így egyedi, településenként változó.

Az adósságkonszolidáció hozzásegíti az önkor-
mányzatokat ahhoz, hogy tiszta lappal indulhas-
sanak, és a nagymértékû eladósodottság, amely 
a korábbi évek finanszírozási rendszerének hibái 
következtében alakult ki, a jövôben ne okozzon 
problémát. 
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füzesgyArmAti tehetségek

Elsôként Barkóczi Sándor fiatal színész nyilatkozott, aki beszélt eddigi életútjáról, 
sikereirôl. 

- Elôször is szeretném köszönetemet kifejezni azzal a támogatással, felém ára-
dó bizalommal és szeretettel kapcsolatban, melyet az elmúlt idôben tapasztaltam a 
füzesgyarmati emberek részérôl. Abban a szakmában, amelynek rögös útján elindul-
tam, azaz a színészetben, különösen fontosnak tartják a visszajelzéseket. Ha ezeket az 
ember a szülôföldje felôl kapja, tele pozitív energiával, az az egyik legszívmelengetôbb 
érzés, és óriási kapaszkodót nyújt.

Nagyon szerencsésnek vallom magam, mert a szüleim a kezdetektôl olyan hátteret 
biztosítottak számomra, ami lehetôvé tette a fogékonyságot, a tudás megszerzésé-
nek ezerfelé ágazó módjait. Ezért örökké hálával tartozom nekik, számomra ôk az 
elsôszámú példaképek.

Sokat gondolkodom rajta, hogyan is sikerült belemerülnöm a színház, a zenés színjátszás varázsába, és az egész 
folyamatot sorsszerûnek élem meg. Az aktív füzesgyarmati évek, tehát az óvoda és az általános iskola befejezése 
után, nem kívántam messze menni az otthonomtól, így Szeghalmon végeztem el a hatévfolyamos gimnáziumi képzést. 
Vigné Báthory Erzsébettel nem itt találkoztam elôször, hiszen évekig tanított zongorázni Füzesgyarmaton, de azt a 
kitörölhetetlen szeretetet és akaratot, amit az éneklés és a zenés színjátszás iránt ébresztett bennem, meg kell, hogy 
köszönjem neki. Úgy is mondhatnám, hogy ô indított el az úton.

Ettôl kezdve nem volt más választásom, a kitûzött cél felé vettem az irányt, ez pedig Budapest felé mutatott. Egy si-
kertelen színház- és filmmûvészeti egyetemi felvételi után végül az ELTE kommunikáció szakirányára kerültem érettségi 
után, 2010-ben pedig felvételt nyertem az Operettszínház és a Vasutas Zeneiskola által közösen mûködtetett Pesti 
Broadway Stúdióba, melynek vezetôje Toldy Mária. A hároméves képzésbôl eltelt két és fél év rendkívül mozgalmas 
volt idáig, hiszen az elsô év során a Miss Saigon címû musical meghallgatásán elnyertem Chris, az egyik fôszereplô 
karakterét úgynevezett cover, azaz beugró vagy „helyettesítô” pozícióban, majd belebújhattam Gáspár, a fôszereplô 
legjobb barátjának szerepébe a Menyasszonytánc címû klezmer-operett-ben. A 2012. márciusi bemutatót követôen 
én voltam az egyik, aki megformálhatta Imre herceget, István király fiát a Veled, Uram! címû rockoperában. Röviddel a 
Veled, Uram! premierje után egy újabb meghallgatás-sorozat következett, melynek tétje nem volt kevesebb, mint Né-
metországban, több állomáson keresztül eljátszani a Szépség és a Szörnyeteg Disney-musical Szörnyeteg címszerepét, 
német nyelven. Rendkívül hálás vagyok a sorsnak, hogy azóta színpadra léphettem Drezdában, Mannheimben, Bécs-
ben, Frankfurtban és Baden Badenben ebben a szerepben. Ez a kedves tündérmese mindenhol nagy sikert aratott és 
bízom benne, hogy a sorozat folytatódik. 

Büszkeséggel tölt el a 2012 júniusában bemutatott Parasztopera címû vizsgadarabunk története is, melyet gyak-
ran hajnalokig próbáltunk, s a sok befektetett munka eredményeként, elnyerve a színház vezetésének tetszését és 
támogatását, mára az Operettszínház repertoárjának részét képezi ez a számomra oly’ kedves, remekül megírt mû, 
melyben a megkeseredett, részeges állomásfônököt alakítom. Jó érzés leírni, összegezni a sikereket és utólag talán 
már homályosan emlékszünk a nehézségekre, arra a rengeteg munkára, ami ezek mögött van, de sosem feledkezünk 
meg róluk. Léteznek az ember életében olyan személyek, akik a szakmában örökre meghatározhatják gondolkodásmó-
dunkat, hozzáállásunkat. Ilyen embernek tartom az én életemben Földes Tamást is, a színészmesterség tanáromat, 
aki – milyen szerencsésnek tartom magam emiatt is –, az apámat, István királyt alakítja a Veled, Uram!–ban. 

Ez a szakma nehezen teszi lehetôvé a tervezgetést, mégis, természetesen vannak céljaim, vágyaim, de ezek olyan 
titkok számomra, amit jól esik megôrizni. A titokzatosság talán még izgalmasabbá és érdekesebbé tesz egy embert. 
Egy fiatal pályakezdô vagyok, aki szeretne megmaradni a megkezdett úton. Nem akarok soha követelôzô lenni, hiszem, 
hogy az embernek megadatik a befektetett energia utáni siker, ha eljön az ideje. Alázat nélkül pedig nem érdemes 
hozzáfogni semmihez. Én ebben a szellemben nevelkedtem, és most is ezt látom és tanulom a mestereimtôl.

Lejegyezte: Suchné Szabó Edit

nônApi ünnepség füzesgyArmAton

A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum füzesgyarmati telephelyén 2013. március 08-án ünne-
peltük meg a Nemzetközi Nônapot. Ezen a jeles napon mûsorral köszöntöttük az Intézményben élô nôi ellátottakat és 
dolgozókat.

Dr. Makai Sándor, Füzesgyarmat jegyzôje mondott ünnepi köszöntôt, melyet a telephely két férfi dolgozójának meg-
ható verse követett. A helyi általános iskola két tanulója is részt vett rendezvényünkön. Éri Brigitta és Dobák Csaba 
gyermekkoruk óta rendszeres fellépôk nálunk. Az ünnepi mûsort az Unitárius hitközösség dalárdájának énekcsokra 
zárta, majd süteménnyel, gyümölccsel és limonádéval vendégeltük meg a jelenlévôket. Egész nap a NÔNAP jegyében 
telt, a férfiak figyelmesebbek és elôzékenyebbek voltak a nôkkel szemben, mely nem csak ezen az egy napon, hanem 
az év minden napján fontos lenne.

„Mi a nô nekünk?....... ô a fény, a meleg és minden ami jó,
semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.”
 Szalai Pál: Nônapi köszöntô (a cikkhez tartozó kép az elsô oldalon)
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„A szAvAknál hAngosAbbAn beszél A tett.”
(pelhAm grenville Wodehouse)

A Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány 
ebben a tanévben is megrendezte Iskolabál elnevezésû jó-
tékonysági estjét. A bált a mûvészeti iskola társastánc cso-
portja nyitotta meg magas színvonalú formációs táncával. 
Nagy sikert arattak a békéscsabai Jókai Színház mûvészei. 
Csomós Lajos, Tege Antal és Vadász Gábor térítésmentes 
elôadásukkal támogatták az alapítványt.

Talán a legnagyobb sikert mégis a második tánc aratta, 
ahol a társastáncosok megtáncoltatták Bere Károly polgár-
mester urat, Bánfi Attila intézményvezetôt, tanáraikat és 
szüleiket. A vacsora is finom volt, köszönet érte Furkó Sán-

dornak és csapatának, akik szerény térítés ellenében tálaltak bôséges és ízletes falatokat. /A Városétkeztetés dolgozói 
igazán kitettek magukért!/ Nagyon sok tombolatárgy érkezett a helyi vállalkozók és vállalatok, szülôk, intézmények, 
osztályok, képviselôk és magánszemélyek felajánlásaiból. Az értékes ajándékokra szívesen pályáztak a résztvevôk, a 
tombolaszelvények vásárlásával is jelentôs bevételhez juttatták az alapítványt. A kisnánai Koncsos&Csízik duó hajnalig 
játszotta a talpalávalót, a vendégek pedig jókedvûen ropták a táncot. Mindezek eredményeképpen újabb forintokkal 
gyarapodott az alapítvány idei gazdálkodási kerete. Köszönet érte minden résztvevônek és minden támogatónak.

Az alapítvány kuratóriuma

sárréti gyöngyhAlász gyermeksport egyesület hírei

Az egyesület U13-as csapata megnyerte a Füzesgyarmaton megrendezett 
Gyöngyhalász kupát! A Tornán 5 csapat képviselte magát, és 100%-os telje-
sítményt nyújtva elsôk lettünk. Gólarányunk 25:1. A torna Gólkirálya Kovács 
Máté (6.B) lett! A Legjobb játékos szintén Kovács Máté! A Legjobb hazai 
játékos díjat Zs. Nagy Bence (6.b) érdemelte ki!

A csapat jelenleg készül a tavaszi nagypályás bajnokságára, ahol a 2. 
helyrôl várjuk a folytatást. A környezô településekkel március 16-tól ennek 
a korosztálynak szintén létrehozunk egy bajnokságot. A cél, hogy minél több 
meccsterhelést kapjanak gyermekek, és az edzésen tanultakat éles helyzet-
ben alkalmazzák.

Szerepelünk az U9-es és U11-esekkel a Sárrét Bajnokságban. Az U9-esekkel féléve kezdôdô közös munka után a 
kezdeti nagy kudarcokat mára már felváltották az éles meccsek a nálunk 1 év elônyben lévô csapatok ellen. Bár itt 
még az eredmény nem fontos, de jót tesz a gyermekek lelkivilágának. Reméljük, a fejlôdésük töretlen marad.

A többi korosztálynak márciustól várható kupák: I. és II. kcs. Sárrét Bajnokság Berettyóújfaluban. Beindul a tavaszi 
idény a Bozsik programban is az U7, U9, U11-nek.

Nyéki Szabolcs, edzô

XiX. téli terembAjnokság füzesgyArmAton

2012. november 17-én kezdetét vette a hagyományos füzesgyarmati teremlabdarúgó bajnokság. A tavalyihoz ké-
pest jelentôsen megnôtt az amatôr csapatok száma. Ez abból adódott, hogy sok csapat Szeghalom helyett a gyarmati 
lehetôséget választotta. Profi csapatok idén nem indulhattak, mivel a nekik szánt bajnokságra nem jött össze a mini-
mális létszám. 

A bajnokság lebonyolítása a következôképpen alakult. A nevezett 12 csapat elôször játszott egy alapszakasz bajnok-
ságot. Ezután rájátszásos rendszer következett, mely felsô illetve alsóházra osztott csapatokat.

Az elsô 6 a bajnoki címért, alsó 6 az alsóház bajnoki címéért küz-
dött. Jellemzô volt végig a versenysorozatra a hatalmas küzdelem, 
szoros, parázs végkimenetelû mérkôzések. Ezáltal bajnokság színvo-
nala, érzésünk szerint, a tavalyihoz képest emelkedett. 

A Bajnokság végül az utolsó fordulóban, az utolsó mérkôzésen dôlt 
el. Akkor éppen azonos pontszámmal álló füzesgyarmati Romantika 
Kiskocsma és a szeghalmi Fanatic csapata között. A meccs végered-
ménye 3:2 lett a Romantika Kiskocsma javára. Így a csapat elsô alka-
lommal megnyerte a bajnokságot, melyhez szívbôl gratulálunk. 

A gólkirály Vincze Sándor (Family Frost) lett 30 góllal.
Ezúton is szeretnénk gratulálni minden egyes csapatnak és játékos-

nak, akik szerepeltek a versenysorozatban. Szeretnénk köszönetet mon-
dani Bere Károly polgármester úrnak, aki támogatta a rendezvényt.

Rendezôség
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egyházAink élete
„onnAn még nem jött visszA senki?” 

A feltámadásban nemcsak a mi korunkban kételked-
tek. A korintusi hívôket is meg kellett erôsítenie Pál apos-
tolnak, hogy Krisztus föltámadása kétségtelen. Mert ha 
nem lenne föltámadás, akkor Krisztus sem támadt vol-
na föl. Ez esetben viszont hitünk értelmetlen-, és remé-
nyünk szánalmas öncsalás lenne. Sôt, „ha csak ebben 
az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél 
szánalomra méltóbbak vagyunk.” (V.ö: 1Kor 15,19 skk.) 
Márpedig Húsvét ünnepének épp ez az üzenete. Krisztus 
halálból való föltámadásával teljesedet be megváltásunk 
szentséges titka: Krisztus végleges gyôzelme a bûn és a 
halál fölött, mert halálával halálunkat lerontotta, és föltá-
madásával újjáteremtette az életet.

Bizonyítható-e minden kétséget kizáróan Krisztus föl-
támadása? „Ami az embernek lehetetlen, az az Isten-
nek lehetséges.” (Lk 18,23) A „bizonyítást” is beleértve! 
Ugyanis a feltámadás ténye maga a bizonyíték! Ugyan-
így az Isten létezése, vagy a teremtés ténye is bizonyíték. 
Mert Isten elôször azzal bizonyította be létezését, hogy 
megteremtette a világot, a teremtés mûve pedig bizonyítja 
a teremtô Istent! A megváltás mûve pedig – mely Isten Fi-
ának szenvedésével, halálával és feltámadásával valósult 
meg –, bizonyítja azt, hogy Isten örök szeretettel szereti 
teremtményét az embert, eltörölte bûneit, és meghívta ôt 
az örök boldogságra.

Az Isten azonban az emberi értelem kíváncsiságát is ak-
ceptálja, elvégre ô oltotta belénk az igazság keresésének 
vágyát is. Ezért tudományosan is vizsgálható (bár tökéle-
tesen nem megmagyarázható) jeleket is ad, mint pl. az 
ú.n. „oltáriszentség csodákat”. A 60 ismertebb esemény 
közül 20 Franciaországban, 17 Itáliában, 11 Spanyolor-
szágban, a többi Belgiumban, Hollandiában, Lengyelor-
szágban, Németországban és Portugáliában történt. A 
legelsô dokumentált csodát a VIII. századból, az itáliai 
Lanciano városból ismerjük. Ezen csodák mindegyikében 
a misebor változott valóságos emberi vérré. Ezeknek utá-
na lehet járni az interneten, vagy személyesen el lehet 
zarándokolni a szent helyekre, és meg lehet tekinteni a 
szent ereklyéket. Bizonyíték lehet a Torinói lepel is, bár 
ebben a kérdésben megoszlanak a vélemények. De min-
denképpen érdemes Ron Wyatt régésznek egy vérvizsgá-
lattal kapcsolatos különös felfedezését megismerni, mert 
ez a felfedezés sokak megtérését és életük átalakulását 
segítette elô. E felfedezés azt támasztja alá, hogy Jézus 
Krisztus vére élô vér, és ô maga nem egy halott, hanem 
most is élô személy.

A legmeggyôzôbb bizonyítékot azonban a hívôk szemé-
lyes hitvallásában találhatjuk meg. Gondolok itt a vértanúk 
sokaságára akár a múltban, akár a jelenben, akik életüket 
adták hitükért, vagy azokra, akik a mindennapi csendes 
életáldozatukkal és a hôsies szeretet gyakorlásával tesz-
ten tanúságot feltámadott Urunkról. De a legkülönösebb 
hitvallást egy felépült alkoholista szájából hallattam, mi-
szerint: „ha Krisztus nem élne, én még mindig innék, vagy 
már rég halott lennék”. 

Akik hisznek, és átadják életüket a feltámadott Krisz-
tusnak, személyesen tapasztalhatják meg, hogy ô való-
ban él, és megváltoztatja a benne hívô életét.

Hüse József, katolikus lelkész

----------------------------------------------------------------
nAgy ünnepek márCiusA…

Ritkán fordul elô, hogy tavaszvárásunk két legnagyobb 
ünnepe erre a hónapra esik: Március 15. és Húsvét. Az 
elsô a magyar nemzet ünnepe, a második az egész ke-
reszténység ünnepe (néha együtt ünnepelünk az 1056-
ban elszakadt keleti kereszténységgel is). Pilinszky János, 
hitvalló költônk szavait idézném nemzeti ünnepünkkel kap-
csolatban, amikor dúl egyféle háború még mindig, hogy 
melyik nemzetrészünk, vagy nemzetünk milyen zászlókat 
tûzhet ki, vallhat magáénak, tehet ki lakására, középülete-
ire, hordhat mellén vagy autóján, melyik ünnepen milyen 
zászlóval jelenhetik meg. A költô így ír: „Elsô színe? Akár a 
rab / ítélethirdetéskor, / A második? Mint katonák, / kik el-
tévedve, most nagy és puha / csomókban hullanak alá. / S 
a harmadik? A harmadik színe - te vagy. / Gyönyörûséges, 
háromszínû lobogóm!” A Nemzeti Ünnepen jó volt meg-
szívlelni és érezni is, hogy az emlékezés részesei voltunk, 
vagyunk mind, hiszen a harmadik szín mi vagyunk, dicsô 
történelmünk megélôi, formálói, mindannyian, akik itt 
élünk ezeken a tájakon. Juhász Gyula csodálatos sorai a 
böjtön, március idusán, lelkes-lobogó virágvasárnapon, 
golgotás nagypénteken át így biztatott: „A legsötétebb ég 
alatt, / Isten, Téged találtalak. / A legmélyebb örvény fe-
lett, / Uram, én Téged leltelek. / A csillagtalan éjjelen / Egy 
láng lobog a lelkemen, / Mint reves fában gyönge fény, / 
DE MÉGIS ÉLET ÉS REMÉNY. / Isten némán hozzám hajol 
/ S engem idéznek valahol.”

Tavasz- és ünnepvárásunkban ilyen és hasonló gondo-
latokkal haladtunk a böjti úton. Nagyon fontos lenne úgy-
nevezett világi-társadalmi ünnepeink elôtt is böjtöt tartani, 
mint vallásos ünnepeink elôtt.

Böjtölni kell a gonoszsággal, egymás kirekesztési szán-
dékával, a rosszindulattal, az alantassággal, a törtetéssel, 
egymás megbélyegzésével, eltaposásával, egymás élet-
vitelének megkeserítésével, és lehetne sorolni sok mást, 
amivel lelopjuk embertársaink arcáról a mosolyt, a derût, 
szívükbôl a bizakodást, reménykedést. Így teszi és tegye 
Istenünk mindenki számára áldottá nagy ünnepeink már-
ciusát, amit szeretettel kívánok minden testvéremnek:

Balázsi László, mb. püspök-fôjegyzô-unitárius lelkész



szíeszáj hungAry
egy vidéki helyszínelô kAlAndjAi 2.

Szmájli iszonyatos fejfájással ébredt. Elôzô este elég sok Vodka 
Martinit ivott tanult kollégájához hasonlóan felrázva, viszont keverve. 
Mintegy másfél liter törkölypálinkával. Most ennek érezte a jótékony 
hatását, amikor szinte négykézláb mászott ki a bejárati ajtóhoz, ahol 
valaki erôteljesen kopogtatott. A másnapos nyomozó kinyitotta az aj-
tót, és egy titokzatos férfit pillantott meg maga elôtt. (A nôregények 
és krimik írói elôszeretettel élnek a titokzatos kifejezéssel, de azt, 
hogy mitôl lehet valakire azt mondani az elsô pillantásra, hogy titokza-
tos, még senki nem tudta megmondani. Minden esetre jól hangzik.)

Az ajtóban álló férfi félretolta Szmájlit, és se szó, se beszéd, belépett 
a lakásba.

- Mondja, maga egyedül él itt?
- Mibôl gondolja? – kérdezett vissza Szmájli némi felháborodással a 

hangjában.
- Olyan szag van itt, mint egy borzveremben.
- Verembe én magának, ha nem mondja meg rögtön, hogy ki maga, 

és mit akar?
- Az, hogy ki vagyok, jelen pillanatban lényegtelen. (Most már ér-

tem, hogy miért titokzatos.) Az viszont annál lényegesebb, hogy mi-
lyen ügyben járok.

- Bökje már ki – sürgette Szmájli még mindig a hasogató fejfájásával 
küszködve.

- Egy nagyon fontos személy sírjára bukkantunk nemrégiben – kez-
dett bele a férfi -, legalábbis azt hisszük. A személyazonosság pontos 
megállapításánál kérnénk a segítségét.

- Mégis, kirôl van szó? – kérdezett vissza a nyomozó látható 
érdeklôdéssel a szemében.

- Egy nagyon híres íróról, akinek a hollétérôl sokáig nem tudtunk 
semmit – válaszolta a férfi.

- Mondja már meg, mert itt ôrülök meg!
- Csak annyit mondok: „ágyban párnák közt halni meg” – súgta a 

férfi sokatmondóan felrántva borzas szemöldökét.
- Most fenyeget? – kapta össze magát Szmájli. - Már kérdezni sem 

szabad?
- És ha azt mondom, hogy „talpra magyar”? – próbálkozott újra az 

ember egy legyintés kíséretében.
- Ne sürgessen. Nem látja, hogy alig látok a másnaposságtól?
- Akkor úgy mondom, hogy nemzeti dal.
- Azért, mert én tegnap ittam, magának még nem kell énekelnie. Így 

is majd szétszakad a fejem.
- Szeptember végén?
- Akkor már tôlem énekelhet, de remélem, valahol máshol.
- Hagyjuk. Úgy látom, nem az irodalom volt a kedvenc tárgya a 

kisegítôben – mondta a 
férfi felhagyva a kísérlete-
zéssel. – Térjünk át a szak-
májára, a helyszínelésre.

Elôvett néhány fényké-
pet, amin egy kiásott sír 
és a benne fekvô tetem volt 
látható különbözô szögekbôl és 
megközelítésekbôl.

- A feltárt sírban egy közel két-
száz éves csontvázat találtak – 
folytatta a férfi -, mit szól ehhez?

- Felháborító, és egyben borzasztó – ingatta a fejét Szmájli.
- Mégis mi?
- Hogy lehet ilyen idôs embert megölni?
- Mibôl gondolja, hogy megölték – kérdezte a férfi figyelmen kívül 

hagyva a megjegyzés másik részét.
- Az a jókora lyuk a homloka közepén sokat segített – válaszolta a 

nyomozó tovább vizsgálgatva a kezében lévô fotót.
- Igaza van – mondta a férfi. – Na, jó. Nem árulok tovább zsákba-

macskát. Mondd magának valamit ez a név, hogy Petôfi Sándor?
- Hát hogyne – kapta fel a fejét Szmájli felcsillanó szemmel. – Az a 

kis bajuszos ember, akinek se keze, se lába.
- Honnan veszi, hogy se keze, se lába? – hördült fel a férfi idegesen.
- Itt van a sarkon a szobra. Nézze meg!
- Az egy mellszobor, maga marha. Attól még volt neki lába.
- Én is sejtettem, hogy valami trükk van a dologban – mondta Szmájli 

legyintve. – Mindesetre hallottunk már errôl a kis fickóról. Állítólag fia-
tal korában sokat zavargott, és sok tüntetést szervezett. 

- Na, hagyjon már a hülyeségével – robbant ki a férfi dühösen. – 
Inkább azt mondja meg, hogy ez a férfi itt a képen Petôfi, vagy nem 
Petôfi?

- Biztos, hogy nem az.
- Na, ezt meg mibôl gondolja? – kérdezte a férfi némi iróniával a 

hangjában, mint aki nem hiszi, hogy a nyomozó ennyibôl meg tudja 
állapítani a dolgot.

- Mert nincs neki bajsza.
- Ennyi év oszlás után arca sincs, maga idióta, hogy lenne már baj-

sza? – üvöltött tajtékozva a titokzatos látogató.
- De nem azért nincs bajsza – mondta Szmájli teljes lelki nyugalommal.
- Hát akkor miért? – kiabált a férfi már a haját tépve.
- Nézze meg a medencéjét, nincsenek összenôve a fésûcsontok – 

tolta oda a nyomozó a fotót. – Ez a férfi nô.
Így oldotta meg Szmájli nyomozó második gyilkossági ügyét.

/Folytatása következik/ írta Kincses Zoltán
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A gyArmAtiAk kedvenC reCeptjei
mimózA tojássAlátA (BEKÜLDTE: BISCHOF ÉVA)

hozzávalók: 4 közepes, savanykás alma, 1 citrom leve, 15 dkg reszelt sajt, 
1 dl tejföl, 1 dl majonéz, só, bors ízlés szerint, 2 csokor újhagyma, 6 kemény tojás, né-
hány salátalevél elkészítés: Fél almát hámozatlanul félreteszünk a díszítéshez; a többit 
meghámozzuk, megreszeljük, és azonnal - nehogy megbarnuljon -, meglocsoljuk egy kis 
citromlével. Hozzáadjuk a reszelt sajtot, majonézt, tejfölt, sózzuk, borsozzuk. A hagymát 
felkarikázzuk, 2 tojásfehérjét megreszelünk, és a sajtos-almás krémhez adjuk, a 2 sárgáját 
félretesszük. A maradék négy tojást karikákra vágjuk. Egy nem túl mély tálat kibélelünk sa-

látalevelekkel, belesimítjuk a krém 1/3-ad részét, megrakjuk a tojáskarikák és a hagyma felével, ismét krém-tojás-hagyma-krém 
következik. A félretett tojássárgákat a saláta tetejére reszeljük, mintha megannyi mimóza-virág lenne. A fél almából vágott vékony 
szeletekkel, hagymaszárral díszítjük. 1-2 órára hidegre tesszük, hogy összeérjenek az ízek.


