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Az idôsek tiszteletére nagy hangsúlyt fektet az Önkormányzat. Az elmúlt idôszakban 
két szépkorút is köszöntöttek, Petrucz Jánosnét és Varga Istvánnét. 2. oldal

Ajánló

mûsort AdtAk Az 
idôsek
Dévaványán a Margaré-
ta Nap keretében a gyar-
mati Idôsek Klubja vidám 
mûsorral lépett fel. 2. oldal

ingyen étkezhetnek A
rászoruló gyermekek
A nyári gyermekétkezte-
tés jóvoltából 229 gyer-
mek vehet részt a prog-
ramban. 3. oldal

Felújították Az 
ösvény épületét
Egy uniós pályázatnak 
köszönhetôen megújult az 
Alapítvány épülete.
 4. oldal

Ajánló

újrA csillebérc!

Korábbi évekhez hason-
lóan harminc iskolás lá-
togathatott az egykori 
úttörôtáborba. 5. oldal

lezsák sándor volt 
Az unitárius ünnep 
vendége
A hagyományos unitárius 
búcsúra az Országgyûlés 
alelnöke mellett több 
településrôl és a határon 
túlról is érkeztek vendé-
gek. 7. oldal

szent istván ünnepe
Ünnepi koncerttel és szá-
mos programmal várják 
az érdeklôdôket. 8. oldal

kerékpárút AvAtás FüzesgyArmAton

Június 28-án Tállai András belügyminisztériumi állam-
titkár és Bere Károly Füzesgyarmat polgármestere ün-
nepélyes keretek között tartott záróünnepségen adta át 
a füzesgyarmatiaknak a város területén újonnan épült 
kerékpárút szakaszokat. 

A vendégek elôször megtekintették a felújított városi 
sportcsarnokot. Ezek után Tállai András és Bere Károly 
a füzesgyarmati Református Templom elôtti Kálvin téren 
megtartott záróünnepségen mondtak beszédet, majd az 
ünnepélyes szalagátvágás után a Körös-Sárrét Turizmu-
sért Egyesület kerékpárjaira ülve, a megjelent vendégek 
és füzesgyarmati lakosok kíséretében megtekintették az 
újonnan épült kerékpárút egy részét. 

2012-ben pályázatot nyert Füzesgyarmat Önkormány-
zata a Délalföldi Regionális Operatív Program keretén be-
lül a meglévô kerékpárút-hálózat kibôvítésére. A kerék-

párút-hálózat meghosszabbításra került a Mátyás utca teljes hosszán, a városközpontból a Széchenyi utcáig és a Bethlen 
utcán a Baross utca keresztezôdéséig. A munkálatok az idôjárás miatt áthúzódtak 2013-ra. Az új nyomvonal kiépítése és 
a már korábban meglévô utak felújítása után június 28-án került sor a kerékpárutak ünnepélyes átadására.

születések
JúNIuS:
Gyáni Ágoston 06.12.
Lakatos Krisztián 06.28.
Csák János Levente 06.28.
JúLIuS:
Faránki Jázmin 07.03.
Bányai Hanna 07.02.
Csétai Balázs 07.03.
Köleséri Bianka 07.12.

házAsságkötés:

2013. július 13-án került sor
Lengyel Ilona és Kovács Lajos
házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a
fiatal párnak!
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szépkorúAk köszöntése

„Az örökké segítô kezek”
Petrucz Jánosnéról joggal állíthatjuk, hogy egész életét család-

ja segítésével töltötte! Szabó Margitként látta meg a napvilágot 
1923. július 8-án Karcagon. Férjével 1940-ben kötött házassá-
got, melybôl öt gyermekük született. Füzesgyarmaton a Nagyvá-
radi utcai házban kezdték a közös életüket. Késôbb gyermekeik-
kel és férjének szüleivel éltek. 59 évet éltek együtt. Férje halála 
óta legidôsebb lánya él vele, és segíti a háztartás vezetésében. 
Margit néni gyerekeiket nevelte, közben segítô családtagként te-
vékenykedett a TSZ-ben. Az idô haladtával a nagyszülôket is ô 
gondozta.

Jelenleg 15 unoka, 28 dédunoka és 10 ükunoka veszi körül. Amíg jobban engedte az egészsége, mindig ott segített, 
ahol, és akinek éppen szüksége volt rá.

Elmondása szerint az élet iskolája mindenre megtanította. Legfôképpen arra, hogy „dolgozni kell, addig, amíg úgy 
érzi, hogy odébb tud tenni dolgokat.”

„Az idôskor szépsége”
Varga Istvánné, született Gál Mária életútja és jelenlegi életvitele is úgy gondolom, irigylésre méltó, és követendô 

példaként szolgáló lehet minden fiatal nô életében. Marika néni 1918. július 14-én született, tehát alig egy hónapja 
töltötte be a 95. életévét! Varga Istvánnal 1934-ben kötött házasságot. Férje Nívó-díjas fafaragó volt. Házasságukból 
hét gyermek született, melyek közül kettôt sajnos elvesztettek. Férje 1992-ben hunyt el. A Szabolcska utcai házat férje 
építette. Marika néni a gazdaságukban dolgozott, nevelte a gyermekeket. Jelenleg is sokat tevékenykedik a házban és 
a házkörül. Reggel 7 órától már serénykedik. Bár hétköznap már az ebédet viszik számára, de hétvégén még most is 
ô fôz magának és alkalmanként családjának. Munka, család és boldogság élteti. 3 fia, 2 lánya, 10 unokája, 15 déd-
unokája, 1 ükunokája veszi körül. Jelenleg is szellemileg nagyon fitt, sokat tud mesélni a régi idôkrôl. 

Azt mondja, hogy az eddig megélt 95 éve alatt „nem a világ változott meg, hanem mi, emberek…” 
Bölcsessége, tapasztalata, munkabírása, kitartása nem ismer határokat! Kívánjuk, hogy mindenki ilyen szellemi 

frissességgel élje meg ezt a szép kort, amellyel Marika néni!
Szívbôl kívánunk további jó egészséget és sok-sok boldog évet Füzesgyarmat újabb két „Szépkorú” polgárának!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, önkormányzati képviselô

mArgArétA nAp

A Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti In-
tézmény Füzesgyarmat Idôsek Klubja és az intézmény dolgozóinak 
egy maroknyi, de lelkes csapata július 25-én Dévaványán volt a 
Margaréta napok keretén belül megrendezett „Kulturális Találko-
zón”. Egy jó hangulatú, vidám mûsorral készültünk a rendezvény-
re, amelyen több telephely is bemutatkozott. Jó volt látni a többi 
csapat produkcióját és azt, hogy a közönség is jól szórakozott a 
mûsorszámokon. Izgalommal vártuk, hogyan fogadja a közönség a 
szereplésünket. úgy éreztük, jól sikerült a produkciónk, és sikerült 
megnevettetni a publikumot.

Köszönetet mondunk a csapat tagjainak, akik a siker érdekében 
idôt szántak a felkészülésre, örülünk, hogy mindig van néhány em-
ber, akikre számítani lehet, ha programot szervezünk.

Köszönjük a szíves hozzáállást: Berczi Sándorné, Kiss Zsigmondné, Komócsin Józsefné, Papp Ferencné és Bujdosó 
Istvánné, aki a felkészítésben segített a csapatnak. Az intézményünk dolgozói közül fellépett még: Szabó Lászlóné és 
Pengô Lászlóné.

Pengô Lászlóné

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazon barátaimnak, jó ismerôseimnek, akik ôszinte örömmel fejezték ki jókí-
vánságaikat a pedagógus napon 40 évnyi óvodapedagógusi munkám jutalmaként kapott elismerésért.

Most sem tudok mást mondani, mint akkor, Benedek Elek sorait idézve: „ Jézus tanítványa voltam, gyermekekhez 
lehajoltam, a szívemhez fölemeltem, szeretetre így neveltem.”...

Gergely Józsefné Erzsike/Zsóka néni
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önkormányzAti hírek

tájékoztAtó, A nyári gyermekétkeztetésrôl

Településünk, Füzesgyarmat is azon magyar települések között van, amelyek kormányzati támogatást kapnak a nyári 
gyermekétkeztetéshez. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülô kiskorúak számának 50%-ra, 229 
fôre lehetett pályázni az Emberi Erôforrások Minisztériuma, Gyermekvédelmi és Gyámügyi fôosztályához.

Mint minden évben, mi is pályáztunk, így 54 napra, 5.441.040 Ft támogatást tudtunk lehívni, mely, mind a 229 
fô kiskorú, szociálisan legrászorultabb gyermeknek és családjának nyújt jelentôs segítséget a nyár folyamán. Emellett 
igyekszünk a nyári gyermekétkeztetést egészséges és helyi termelôktôl vásárolt alapanyagokból biztosítani. 

A pályázati kiírás egyéb kritériumokat, vállalásokat is kért a támogatás elnyerése érdekében, így a Füzesgyarmati 
Családsegítô Központ vállalta egy hetes gyermektábor szervezését, a nehéz anyagi körülmények között élô gyermekek 
számára.

Városunkban évek óta nagy hagyománya van a gyermekek táboroztatásának, ebben aktív szerepet vállalnak a 
különbözô helyi civil szervezetek. A Református gyülekezet hittantáborral, a Margaréta Családos Egyesület családi 
táborral, a Kézmûves Egyesület „Szöszmötölô”-vel, Az Idegennyelv Oktatásáért Alapítvány nyelvi táborral várja a gyer-
mekeket. Lehetôség van még Lovas táborra, ahol kiemelnénk a Füzesgyarmati Lovas Barátok Egyesületét, akik minden 
évben külön figyelmet fordítanak arra, hogy a nehéz körülmények között élô gyerekek közül néhány térítésmentesen 
vehesse igénybe a szolgáltatást. 

Ezen felül még a táborozó gyermekeket meglepetés-finomságokkal szokta kényeztetni az Elszármazottak Baráti Köre 
és a Füzesgyarmati Nôk Egyesülete.

Városunk Önkormányzata értékeli a civil szervezetek munkáját, és anyagi támogatásán felül nagyrabecsülését és 
köszönetét fejezi ki azon közösségeknek, akik gyermekeink értékes nyári foglalkoztatásában részt vesznek.

Ibrányi Éva, alpolgármester

békés megyei mozgáskorlátozottAk tAlálkozójA

2013. 07. 25-én került megrendezésre az immár hagyományosnak mondható Békés Megyei Mozgáskorlátozottak 
találkozója. A találkozó a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdô területén került megrendezésre, ahová a megye számos 
településérôl érkeztek mozgáskorlátozott emberek és családtagjaik. A rendezvény célja, hogy sorstársaink eltöltsenek 
egy kellemes napot együtt, beszélgessenek, ismerkedjenek, és vegyék igénybe a Fürdô kínálta lehetôségeket, amivel 
a résztvevôk szívesen éltek. A rendezvény sikerét mutatja az is, hogy évrôl évre több vendég érkezik hozzánk, idén 
több mint 300-an voltunk. Mint minden évben, idén is bográcsban fôztünk vendégeinknek. Az idei menü: disznópörkölt 
tészta körettel volt. A pörkölt fôzését helyi aktívánk Latyák Jánosné vállalta, ezúton is megköszönve neki az ízletes és 
finom ebéd elkészítését. A tésztaköret fôzését Furkó Sándor Napközi Konyhája vállalta el, ezzel nem kis terhet véve le 
vállunkról, mivel a pörkölt fôzése (3 bográcsban, 2 üstben) mellett már nem lett volna rá kapacitásunk. Hálás köszönet 
a konyha dolgozóinak.

A nagy melegben mindenkinek jól esett egy kis hideg fagyi, amit az Erika Fagyizónál 10%-os kedvezménnyel lehe-
tett vásárolni. Minden vendégünk kapott egy 10 %- os kupont, amit a fagyizóban beválthatott. Kovács Károlyné helyi 
tagunk ezzel a kedvezménnyel támogatta rendezvényünket. A fagyi nagyon finom volt, köszönjük szépen. Vendégeink 
visszajelzése alapján rendezvényünk sikeres volt, amit reményeink szerint jövôre ismét meg fogunk rendezni.

Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, így a következôknek:
Füzesgyarmat Kastélypark Fürdô, Füzesgyarmat Polgármesteri Hivatal, Furkó Sándor Napközi Konyha, Homoki Kár-

oly vállalkozó, Erika Fagyizó, Latyák Jánosné, és a kis kukták és minden aktívánknak, akik részt vettek a rendezvény 
lebonyolításában.

Csató Ilona, Szervezetvezetô helyettes, MKBME Füzesgyarmati Helyi Szervezete

számbA vették A tájház textíliáit

Idén is folytatódott a 37 éve folyó értékmentô munka a fôvárosi 
gyermekvédelmi gondoskodásban lévô fiatalok munkája által. A 
Budapest Fôváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédel-
mi Szakszolgálata szervezésében a Bokréta Lakásotthon fiataljai 
vettek részt a sárréti kisvárosban június végén megszervezésre 
kerülô régészeti és néprajzi táborban.

A táborozók a Tájház értékes textíliáit leltározták. Az egyhetes 
program Nagy László etnográfus vezetésével, az Önkormányzat 
jelentôs támogatásával valósult meg.

Tôkésné Gali Mónika
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beFejezôdött Az integrált szociális intézmény Fel-
újításA

Az 1999-ben létrehozott Ösvény Esélynövelô Alapítvány 2006 
óta végez szociális rehabilitációs feladatokat, hoz létre megválto-
zott munkaképességû emberek számára munkahelyeket. Az ala-
pítvány filozófiája a füzesgyarmati emberek életesélyeinek növelé-
se, információval való ellátása

2006 óta Alapítványunk AKKREDITÁLT foglalkoztató 7 telephe-
lyen. A füzesgyarmati és a biharugrai rehabilitációs üzemekben 
160 fô megváltozott munkaképességû személyt foglalkoztatunk.

2008 júniusa óta mûködik a Pszichiátriai Betegek Nappali Ellá-
tója és Szociális Foglalkoztatója, ahol 90 fô nappali ellátására rendelkezünk engedéllyel. 

2012. január 1 óta Integrált Szociális Intézményként mûködünk, mely a füzesgyarmati és a biharugrai szociális In-
tézményeinket fogja össze, a következôk szerint:

Füzesgyarmaton és a szeghalmi kistérségben: - Pszichiátriai betegek nappali és közösségi ellátását nyújtjuk
Intézményünk telephelyén Biharugrán: Idôsek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés történik.
A nappali ellátáshoz kapcsolódóan jelenleg 40 fôt foglalkoztatunk szociális foglalkoztatás keretében, fejlesztô-

felkészítô jelleggel. 2013. május 6-tól 30 fô részére munka-rehabilitációs foglalkoztatás nyújtására is engedélyt kap-
tunk.

Alapítványunk a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címû 
DAOP-4.1.3/A pályázati kiíráson – a helyi Önkormányzat képviselô testületének hozzájárulásával - sikeresen szerepelt, 
így az új Széchenyi Terv keretében 37.743.474 forint Európai uniós vissza nem térítendô támogatásban részesült. 
A 39.729.973 forintos összköltségvetésû beruházásból az Alapítvány által mûködtetett Integrált Szociális Intézmény 
épületének felújítása valósulhatott meg. A beruházás 95%-os támogatást nyújtott, az 5% önerôt az Alapítvány finan-
szírozta.

A jelenlegi szociális alapszolgáltatásoknak helyet adó intézmény egy régi iskolaépületbôl került kialakításra, mely 
önkormányzati tulajdonú. A település és a kistérség hátrányos helyzetébôl adódóan a szociális problémák halmozottan 
vannak jelen, általános probléma a szolgáltató intézmények leromlott állapota, a hiányos infrastruktúra és a szakem-
berek alacsony színvonalú munkafeltételei.

A fejlesztés során az alábbi infrastrukturális beruházások való-
sultak meg:

•  Komplex akadálymentesítés
• Részleges nyílászárócsere
• Egységes burkolat, vezetô sávval 
•  Meglévô vizesblokk átalakítása, felújítása, új akadálymen-

tes mozgáskorlátozott vizesblokk kialakítása/építése
• Belsô-, külsô festés, vakolás
•  Járda, rámpa, akadálymentes parkoló, fedett kerékpártá-

roló kialakítása
• Napelem kiépítése 
A munkakörülmények és az ellátás színvonalának javítása kap-

csán tárgyi eszközök kerültek beszerzésre. (munka- és tárgyaló-
asztalok, számítógépek, telefonok, mosógép) 

A beruházás megvalósításával megfelelô környezetet tudunk biztosítani szociális alapszolgáltatásaink nyújtásához, 
az ellátottaink számára az életvitelhez szükséges készségek fejlesztéséhez, valamint a szociális foglalkoztatáshoz.

Az Integrált Szociális Intézmény a fejlesztésnek köszönhetôen jelenleg meglévô ellátásai közül a pszichiátriai betegek 
nappali ellátása keretében az ellátottak számát a jelenlegi 90 fôrôl 100 fôre kívánja bôvíteni a települési szükségletek 
kielégítése céljából. 

A felújított intézményünk barátságos és otthonos kialakítása folyamatban van, még számos dekorációs elem kerül 
az elkövetkezôkben elhelyezésre.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Alapítványunk vezetôsége nevében mindazoknak a szakembereknek és civil 
segítôknek a részvételét, akik bármilyen formában hozzájárultak a projekt sikeres megvalósításához, az intézményünk 
teljes körû akadálymentesítéséhez, felújításához, ami a korszerûsítésnek köszönhetôen megfelel a jelenlegi jogszabály-
okban elôírt szakmai és tárgyi feltételeknek.

Kívánom, hogy az elkövetkezendô idôszakban a felújított szép környezet ellátottjaink szociális jólétét és mentális 
egészségét szolgálja, valamint segítse szakdolgozóink hatékony munkáját. 

A szolgáltatások igénybevételérôl bôvebb felvilágosítást a Klapka u. 33. sz. alatti Intézményünkben kaphat, ill. a 
következô telefonszámon érdeklôdhet: 06-66-491-784

Forduljon hozzánk bizalommal!
Hegedûsné Pörneki Renáta, intézményvezetô 
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táborozni jó!

Ez a nyár sem indulhatott másképp, mint az elôzô 
években, hiszen ismét Csillebércre látogathatott egy 
30 fôs iskolás gyermekcsoport a nagyszabású orszá-
gos Gyermeknapra. A rendezvény bôvelkedett progra-
mokban, többek közt számos koncerten vehettek részt 
a gyerekek, ahol találkozhattak ismert fellépôkkel is, 
mint például: Pély Barna, Galambos Dorina, Puskás Peti, 
Rockforce. Már szombaton reggel megérkeztünk a tá-
borba, hogy minél hosszabb idôt tölthessenek a gyere-
kek a programokon.

Az este lehetôséget biztosított az ország más pont-
jairól érkezô csoportok tagjaival való ismerkedésre is. 
Másnap ellátogattunk a Szépmûvészeti Múzeumba, ahol 
elsôként az Antik gyûjteményeket nézhettük meg, ahol 
közel ezer mûvet mutatnak be az ókor évezredeibôl. Az 
állandó kiállítások közül megtekintettük az úgynevezett 
Régi képtár gyönyörû festményeit, mely többek közt hol-

land, flamand, osztrák, német, spanyol, francia, olasz festôk munkáit mutatja be. A múzeum lehetôséget biztosított 
arra, hogy a gyerekek az iskolai tanulmányaikat kiegészítsék illetve megerôsítsék az itt látottakkal. Ezt követôen a 
Hôsök terén sétáltunk a gyerekekkel. 

A nyár egy hosszabb és még több programmal színesített táborozásra is lehetôséget biztosított. Füzesgyarmatra láto-
gatott egy több mint 20 fôs csoport, akik egy hetet töltöttek településünkön. A Megyelakó Egyesület szigetszentmiklósi 
elnökével, Rákosi Katalinnal az év elején döntöttünk arról, hogy ellátogatnak településünkre és megismerkednek a 
város szépségeivel, épített örökségeivel, magával a Nagy-Sárrét természeti kincseivel. Az egy hét sok programot fûzött 
egy csokorba, hiszen meglátogattuk a Református templomot, ahol Csák Anikó és Nagy Imre várt minket és mesélt a 
templom történetérôl, illetve a toronyba is felmehettünk, amely csodálatos élményt nyújtott számunkra. Ezt követôen 
az unitárius templomot nézhettük meg, ahol Balázsi László ny. mb. püspök várta szeretettel a csoportot, majd a Kato-
likus kápolna következett, ahol Árva Istvánné Piroska néni kedvessége és beszámolója nyûgözte le a gyerekeket. 

Ellátogattunk a Tájházba is, ahol Fekete János részletesen megismertette a gyerekeket a város történetével illet-
ve igazi vidéki szalonnasütésen is részt vehettek a városi gyerekek, valamint a Füzesgyarmati Nôk Egyesületének 
köszönhetôen tájjellegû csörögét is kóstolhattak.

A már mindenki számára ismert Mini Állatparkot is megtekintettük, ahová nem akárhogy, hanem lovas szekéren ér-
keztünk Galambos János segítségével. Nem hagyhattuk ki a programok közül Galambos Sándor hintókészítô mûhelyét 
sem, amely szintén elvarázsolta a gyerekeket. A hétvégére pedig kézmûves foglalkozást szerveztünk Nagyné Banadics 
Anikó és Kovácsné Icu óvónô segítségével. Hajduné Ibolya, Gurucziné Gyöngyi és Huszár István jóvoltából pedig jó 
néhány finom tájjellegû étek került a gyerekek asztalára, hiszen fontos volt az is, hogy a vidék örökségei mellett meg-
ismerjék vidéki ételeinket is.

A felsorolt programok mellett a délelôttök folyamán tanultak is a gyermekek, hiszen a szórakozás mellett ez egy 
úgynevezett fejlesztô tábor is volt a csoport részére. Többek közt versekkel, színdarabbal készültek vasárnapra a záró 
napra, amikor is közel 50 szülô látogatott a településünkre, hogy megnézzék gyermekeiket, mit is tanultak az egy hét 
alatt illetve hogy az addig számukra még nem ismert Füzesgyarmatot is megismerhessék. 

Az említett táborozással viszont nem zárult le az általam elképzelt program, hiszen további célom, hogy újabb 
településekrôl érkezzenek hozzánk csoportok és egy úgynevezett csereüdültetés alakuljon ki, ezáltal gyermekeink – a 
családok nehéz anyagi helyzete ellenére is, talán könnyebben eljuthatnak az ország különbözô gyönyörû tájaira! 

Suchné Szabó Edit, önkormányzati képviselô

A gyArmAtiAk kedvenc receptjei
kánikulAi eper krémleves (BEKÜLDTE: IBRÁNyI ÉVA)

hozzávalók: 60dkg eper (lehet fagyasztott is), 3 ek. cukor, ízlés 
szerint szegfûszeg, fahéj, 1 pohár tejföl, fél csomag vaniliás pudingpor

elkészítés: Elsô lépésben, úgynevezett redukciót készítünk: 1liter 
vízben felfôzzük a cukrot, a szegfûszeget, a fahéjat. Ezt követôen be-
letesszük az epret, összefôzzük. Rövid idô múltán átszûrjük, és az ep-
ret pépesítjük botmixerrel. Visszatesszük a redukcióba és hozzáadjuk 
az elôzôleg simára kevert tejfölt a pudingporral. Krémesre fôzzük. Jól 
kihûtjük, majd vanilia-eper fagyival tálaljuk. Nagyon finom, hûsítô leves 
a forró napokra.
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egyházAink élete
szobrocskáim, szobrocskáim változzAtok …

Kedves gyermekjáték kezdôdik a fenti szavakkal, a kicsik fantáziájára bízva, mivé is változzanak át. Medve, orosz-
lán, farkas, sárkány, vagy hittantáborban ép Dávid és Góliát az átlényegülés tárgya. Füzesgyarmat puritán református 
gyökereit mutatja, hogy kevés a szobor. „Ne csinálj magadnak faragott képeket…”- tanultuk a tízparancsolatból. Re-
formátus gyülekezetünk most mégis veszi a bátorságot, hogy bronz mellszobrot készíttet a templom elé. Nem másról, 
mint Kálvin Jánosról, a reformátor atyáról. Azt, hogy egz „celebrôl” nem készítünk emlékmûvet, érthetô. Nem is arról 
kell beszélgetnünk, hogy Kálvin jóképû volt vagy sem, sokkal inkább a szellemiségrôl, ami megtartó erô. Illyés Gyula 
szavaival: „…Hiszed e hogy Kálvin nélkül lenne e – ilyen, olyan magyarság - én nem hiszem…”

Kálvin János /1509-1564/ úgy rendelkezett, hogy jeltelen sírba temessék, hogy sírhantja ne váljék kegyhellyé. Min-
den Isten dicsôségét és embertársaink javát kell, hogy szolgálja, vallotta a lánglelkû, tüzes tekintetû szigorú reformátor. 
Magyarázattal tartozunk tehát, szándékainkért, tetteinkért felelôsséget vállalva. 

1.  Egyházközségünk évek óta dédelgetett terve, hogy mûalkotást készíttet a reformátor tiszteletére, hálát adva a 
megtartatásért, életéért.

2.  Az önkormányzat képviselô testülete korábban döntést hozott, hogy a fô tér neve a templom elôtt Kálvin térré 
változzon. Már csak a hivatalos névadó van hátra.

3.  A Kálvin évek most zajlanak, a reformátor születésének 500. halálának 450. évére emlékezünk.
Varga Sándor fiatal zempléni szobrásszal vettük föl a kapcsolatot, aki nagyon kedvezô áron vállalta a szobor elké-

szítését. Adakozást is hirdetünk e nemes célra, az adományokat a lelkészi hivatalban vagy a Füzesgyarmati refor-
mátus egyházközség helyi Takarékszövetkezetnél vezetett 54000052-10002364 számlaszámára lehet eljuttatni. A 
leleplezés a református templom elôtt szeptember 21-én lesz, ahová mindenkit szeretettel várunk.

„Szobrocskáim, szobrocskáim változzatok…” - játsszák továbbra is gyermekeink a játékot. De mivé is kell változ-
nunk? 500 éve, 2000 éve, amióta Isten embert alkotott, erre keressük a választ. Mert van jó válasz, ha ôszintén 
tesszük fel a kérdést. Ki vagyok saját magam szemében? Kinek látnak mások? Kinek lát Isten? Ezen a nyáron a Csil-
lagpont nevû ifjúsági találkozón vettünk részt gyülekezetünk fiataljaival július 23-27 között Mezôtúron. Legyél, aki vagy 
- ez volt a mottója a fesztiválnak, amin 3700-an vettünk részt összesen 20 országból. A nyári melegben, aratás után 
életfontosságú kérdéseinket ne kerülgessük. Eleink a Szentírásból kaptak feleletet, tudták, kinek hittek. Legyen velünk 
Istenünknek jóindulata nyár múltán is, erôgyûjtés, felkészülés a következô tanévre diákoknak, tanároknak egyaránt. Ha 
pedig betoppan az ôsz, ne bánkódjuk, tudván, az ôsz a lélek tavasza. Áldás, békesség - Istennek dicsôség!

Tóth Zoltán, református lelkipásztor

bibliAtábor A reFormátus gyülekezeti házbAn június 17-21-ig

„ Minden a feje tetejére állt!” 
A tanév utolsó hetét követôen ismét megszerveztük a Református 

Bibliatábort, immár sokadik alkalommal. Most is szép számmal (85-en) 
fogadták el hívásunkat a gyermekek. Egyharmad részük óvodás korú 
volt, és Kertészszigetbôl is érkeztek 10-en hozzánk.

A Bibliából Noé, Gedeon, Dávid és Góliát történetét dolgoztuk föl 
a gyermekekkel. Arra kerestük a választ, hogy Noé bolond vagy okos 
volt-e, amikor a körülmények ellenére Istenre hallgatott? Engedelmes-
nek lenni nem mindig egyszerû feladat, sokszor bolondságnak tûnik 

mások szemében a szülôk vagy a tanítók iránti engedelmesség - pedig ôk a javunkat akarják... „Az úr veled van erôs 
vitéz!” /Bírák 6:12/ Gedeon történetébôl azt tanulhattuk meg, hogy Isten nem emberi mérce alapján választ ki, hív el 
valakit. Az az ígérete, hogy Ô vele lesz, ez a félénk, bátortalan ember erôs vitézzé. Isten velünk van, és ha kicsik is va-
gyunk, Isten szemében igazi hôsök, ha hallgatunk az Ô szavára, mint ahogyan Gedeon is tette.

Dávid és Góliát történetét /I.Sámuel 17/ jól ismerték a gyerekek. Fény derült arra is, hogy Dávid nem hagyta magát 
megfélemlíteni a hatalmas termetû Góliáttól, aki szitkozódva emlegeti Dávid Istenét. Góliát elég erôsnek érzi magát saját 
bálványistene segítsége nélkül is. Ezzel szemben Dávid nem tartja magát erôsnek, hanem rábízza magát a láthatatlan 
hatalomra, az élô Istenre, amely az úr nevében van jelen. 

Ki a gyenge és ki az erôs? Gyenge, aki csak magában bízik, erôs, aki Isten nevét segítségül hívja.
Délutánonként most is különbözô kézmûves foglalkozások voltak. Gulyásné Irmuska nénivel kulcs- és ceruzatartó ké-

szítés, Nemesné Kiss Ildikó nénivel kép és „kincses” doboz készítés, Doma Kati nénivel agyagozás, Barnáné Ica nénivel 
origami hajtogatás, Sándor Terike nénivel nemez labdát, velem pedig papírsárkányt készíthettek a gyermekek. 

Kedd délutánján Galambos Kati néni és az Elszármazottak, valamint a Nôk Egyesületének közremûködésével kürtôs 
kalácsot süthettünk - parázson. A csütörtöki napot - a Gergely család meghívását elfogadva - a tanyán töltöttük. Voltak 
vetélkedôk, lovaglás, vízibomba csata stb. Pénteken busszal és személyautókkal a Dévaványa és Ecsegfalva között lévô 
Réhelyi Túzokrezervátumba látogattunk el. Szakvezetést igénybe véve ismerkedhettünk meg a Nemzeti Park sajátossá-
gaival. Egész héten iszonyatosan meleg volt ránk, így kiváltképp jól esett a templom és a gyülekezeti ház hûvössége!

Hálás szívvel mondunk köszönetet segítôinknek, gyülekezetünk tagjainak a gyermekek közt és az étkeztetésben nyúj-
tott segítségükért. Mindezekért Istené a dicsôség! Gergely Józsefné, gondnok
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lezsák sándor Az unitáriusok búcsúján…

Gyönyörû nap volt a búcsúünnep az unitáriusoknál. A kis 
gyülekezet immár 23 éve rendez emlékezetes ünnepeket egy 
évben többször is. Most a búcsú két témát ölelt fel: a temp-
lomépítés 110. évfordulója és az önkormányzat ajándékának, 
egy székely zászlónak a felavatása. Keblusek Béla virágkertész 
csodálatosan feldíszítette kicsi fehér, megújított templomun-
kat. Ezt az alkalmat megtisztelte jelenlétével Lezsák Sándor, a 
Magyar Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke és a 
Lakitelek Alapítvány vezetôje. A baráti ismeretség e sorok írójával hosszú évekre nyúlik vissza. Meghívásunkra még az 
ôsszel, egy parlamenti fogadás alkalmával mondott igent. Itt volt és szószéki szolgálatot végzett Bálint Benczédi Ferenc 
Kolozsvárról, a Magyar unitárius Egyház püspöke, Kászoni Kövendi József Budapestrôl, a Magyarországi Egyházkerület 
püspöki helynöke. Székely János, az erdélyi Árkos testvérgyülekezet lelkésze a „Testvériség kopjafája” mellett mondott 
beszédet. Hûse József katolikus plébános gitárszólót adott elô, jelen volt Tóth Zoltán helybeli református lelkész is. 
Domahidi Péter, a szomszédos Biharnagybajom református lelkésze a férfikórusával érkezett. A templomépítés törté-
netét Kovácsné Czeglédi Mária Tünde presbiter, az önkormányzat képviselôtestületének tagja ismertette. Bere Károly, 
városunk polgármestere köszöntötte a vendégeket és magvas gondolatok kíséretében adta át az ajándék székely 
zászlót Balázsi László lelkész-ny.mb.püspöknek. A zászlót felszentelô beszédet Lezsák Sándor mondta nagyhatású 
nemzeti gondolatokat fogalmazva meg. A jelenlévô lelkészek megáldották a zászlót, így már öt felszentelt zászló díszíti 
templomunkat: nemzeti lobogó, erdélyi zászló, millenniumi egyházi címeres zászló, egyházközségi címeres zászló és 
az újonnan felszentelt székely zászló. Már az esti hírek bemondták szép és felemelô ünnepünket, a TV is hírt adott 
róla, másnap több újság és portál is írt arról az eseményrôl, amellyel ismételten öregbítettük városunk, Füzesgyarmat 
hírnevét. Az ünnep szeretetvendégséggel ért véget, amin 100 ember vett rész az ünnepre megjelent 160-ból.

diAkónus szentelés

Nem mindennapi eseményre virradt Füzesgyarmat 2013. Június 22-
én, mikor mi római katolikus hívek kora hajnalban hosszú zarándoklatra 
indultunk a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházba, 
hogy személyesen lehessünk tanúi - városunk szülöttje –, Olasz Lajos 
testvérünk diakónus szentelésének, osztozzunk örömében, és részesed-
jünk azokban a lelki adományokban, melyeket az ô személyén keresz-
tül küld népének az úr. E napon, a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye 
védôszentjének, Szent Lászlónak ünnepén

Bosák Nándor megyéspüspök úr diakónussá szentelte Olasz Lajost, 
valamint Varga Lóránt akolitusokat, továbbá pappá szentelte Reznek 

Ádám és Törô András diakónusokat. Különösen is figyelemre méltóak azok az évfordulók, melyek gondviselésszerûen 
egybeestek ezen alkalommal. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye ez évben ünnepelte fennállásának 20. évfor-
dulóját, fôpásztorának, Bosák Nándor püspök atya pappá szentelésének 50. és püspökké szentelésének 20. évfor-
dulóját. (Csatlakozva a kerek évfordulókhoz, magam is – az újonnan fölszentelt plébánosa – pappá szentelésem 20. 
évfordulóját ünnepeltem az idén). A püspök atya az ünnepi szentmisén szemléletesen és meghatóan fejtette ki Isten 
ajándékának lényegét a pap életében, mely legkifejezôbben az oltár szolgálatában nyilvánul meg. Az Egyház, mint Isten 
ajándékából élô közösség hirdeti az evangéliumot, kiszolgáltatja a szentségeket, szolgálatának középpontja az Euka-
risztia, Jézus Krisztus valóságos jelenléte az oltáron. Az Isten, a papi hivatásra ezen ajándékok továbbadására választ 
ki embereket, hogy üdvözítsen bennünket. Majd külön kitért saját hivatására is, hálát adva az elmúlt ötven év szolgá-
latáért, ismételten kiemelve a papság lényegét, mint Krisztus mûvének folytatását. Mint ahogy a családban elfogadják 
és továbbadják az életet, a generációk átadják a hitet, ugyanúgy a papi szolgálat továbbadása is egy állandó folyamat 
része az Egyházban. A papi hivatás gondozása helyi plébánosok – és egyháztagok életében is nagy tisztesség, hiszen 
ez Krisztusnak az Örök Fôpapnak ingyenes ajándéka. Számos füzesgyarmati plébános büszkélkedhet Lajos testvérünk 
hivatásával, akikre ezután is mindenben tekintetben számíthat. E plébánosok idôrendben: jómagam, Kalaman János, 
Cibian Miklós, Salamon László, Kovács Tibor és a jelenlegi plébános: Lengyel Antal. De ne feledkezzünk meg Kovács 
József atyáról – a Szeged-Csanádi Püspökség jelenlegi püspöki helynökérôl - sem, aki Lajos testvérünk hivatástudatát 
Gyulán, a középiskolai évei alatt erôsítette. Olasz Lajos testvérünk a diakónusszentelés által a katolikus egyház papi 
rendjébe lépett, melynek három fokozata van: diakónus, pap püspök. A szentelendô ekkor tesz cölibátusi fogadal-
mat, és ígér örök engedelmességet a püspökének és utódainak. A szentmise bemutatásán kívül tehát gyakorlatilag 
a diakónus minden lelkipásztori szolgálatot végezhet. Maga a „diakónia” jelentése is: szolgálat. Lajos testvérünk nem 
is tétlenkedik a nyári szünidô alatt sem, hiszen a vasárnapi szentmiséken rendszeresen prédikál, továbbá a római za-
rándoklatáról hazatérve, Július 28-án önállóan vezetett egyházközségi zarándoklatot Mátraverebély-Szentkútra. Ôsszel 
megkezdi az egri szemináriumban utolsó tanulmányi esztendejét, mi pedig vele együtt elôre készülünk a jövô év-
ben történô papszentelésére. újmiséjét Körösladányban szándékozik bemutatni. Szentelési igéjét (jelmondatát) János 
evangéliumából választotta: „Értük szentelem magamat, hogy ôk is szentek legyenek az igazságban” (Jn17,19). Legyen 
rajta- és kedves családján Isten áldása, és az úr tegye teljessé, amit elkezdett életében. Hüse József, atya
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mûvészetek völgye 2013.

2013. június 27-én reggel indult útnak a Sárréti Hökkentôk 
csapata Taliándörögdre, az idei Mûvészetek Völgye fesztivál 
egyik színhelyére, hogy este elôadhassuk a Törökszentmik-
lósi Zsigray Julianna Színjátszókörrel közös produkciónkat, 
az „Oroszlánvadászat az Olimpia Bárban” címmel.

A tikkasztó hôség megviselt bennünket, mire odaértünk 
már 40 fokot mutatott a hômérô. Törökszentmiklós városa 
egész nap hôsiesen állta a próbát az „Ôsök Házában”, sza-
badtéri kiállítással, elôadásokkal, néptáncbemutatókkal, 
kézmûves tevékenységekkel és gyönyörû gitár- és tárogató 
zenével próbálták felcsalogatni a népeket a Balaton hûs 
vizébôl.

Este 8.30-kor pedig következett a mi elôadásunk, ami 
fergetegesre sikeredett a megpróbáltatások ellenére is. 
Nagyon kedves momentum volt, amikor láttuk, hogy a 
szomszéd udvarban lévô nénik hozták a kerítéshez a kis 

padjaikat, és önfeledten nevettek, tapsoltak egy-egy jó poén hallatán. Jó volt újra együtt játszani! 
Köszönetünket szeretnénk kifejezni Füzesgyarmat Város Önkormányzatának, hogy eljuthattunk erre a rangos ese-

ményre, illetve az Akkurátus Team Kft-nek, hogy támogatták ottlétünket.

Ibrányi Éva, a „Sárréti Hökkentôk” Amatôr színjátszó csoport vezetôje

A FüzesgyArmAti mAzsorett együttes 
záróbemutAtójA

A 17 éves Füzesgyarmati Mazsorett Együttes a Sport-
csarnok felújítása miatt a Mûvelôdési Házban tartotta 
záróbemutatóját, melyet élénk érdeklôdés övezett.

A kiemelt arany okleveles Napsugár, a szintén ki-
emelt arany okleveles Szivárvány csoportok mellett a 
Százszorszép és a Liliom csoportok produkcióját lát-
hatta a nagyérdemû közönség. Gábor Viktória 5 éves 
jubileumi serleget, Kocsán Kitti Anikó 10 éves kitartá-
sáért, eredményes munkájáért mazsorett logóval ellá-
tott arany karláncot kapott.

A Napsugár csoport a III. Szeghalmi Országos 
Mazsorett Fesztiválon szerzett arany és kiemelt arany 

oklevelekért, a Kisvárdai Mazsorett Találkozó ,,Tökéletes Mazsorettjei” címért arany éremben részesült, melyet Ibrányi 
Éva alpolgármester asszony adott át. Megajándékoztuk, és jó kívánságokkal, hasznos tanácsokkal láttuk el a 8. osztály-
ból ballagó-kat: Bartucz Fabiólát, Korcsok Klárát, Kovács Laurát, Novák Vivient és Szôke Fannit.

2013-ban a Várkonyi Imre-díjat Kiss Tímea érdemelte ki és vette át Várkonyiné Csáforda Éva képviselô asszonytól. 
Köszönjük az Önkormányzat, a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola vezetôinek és dolgozóinak egész 
éves türelmét, segítségét, a szponzorok támogatását, a szülôk bizalmát, összefogását, anyagi áldozatvállalását.

Macskinné Pór Erzsébet, mûvészeti vezetô


