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Egy arany és egy bronz éremmel tért haza Vida Balázs, a füzesgyarmati Hegyesi 
KickBox SE versenyzôje. 1. oldal

Ajánló

Kiváló eredményeK 
A vB-n
A Boss Body Club 
versenyzôi több érem-
mel és egy világcsúccsal 
tértek haza Egerbôl.
 2. oldal

Autómentes nAp 
gyArmAton
Az Európai Mobilitási Hét 
keretén belül Gyarmaton 
is megállt a gépjármû for-
galom az Árpád utcán.
 4. oldal

BemutAtKoziK Az 
AnAlitiKus vegyész
Soron következô tehetsé-
günk Mezei Melinda.
 5. oldal

Ajánló

pályázAtoK
Az isKoláBAn
Bábszínházas táborra és 
tehetséggondozó progra-
mokra nyílt lehetôsége az 
iskolásoknak.
6. oldal

szoBor állítás és 
térAvAtás
Kálvin János mellszobrát 
állította fel a Református 
gyülekezet a róla elneve-
zett téren.
 7. oldal

szmájli visszAtért
Újabb kalanddal jelentke-
zik a vidéki helyszínelô.
 8. oldal

sportsiKereinK
ArAnyérem Az európA BAjnoKságon

Napi 3 edzés 2 héten át, majd 2 hét múlva újabb 1 hét, napi 2 edzéssel. Ez volt a „belépô” a magyar kick-box vá-
logatott kerettagok számára az Európa-bajnokságra. Természetesen ebbe a keretbe be is kellett kerülni valahogy: Vida 
Balázs a füzesgyarmati Hegyesi KickBox SE sportolója nem bízta a véletlenre: idén szinte minden versenyrôl hozott 
aranyérmet, így nem is maradt más, csak egy határon túli erôpróba.

A 2 évente megrendezésre kerülô Euróba bajnokságnak idén a lengyelországi Krynica-Zdoj adott otthont. A 13 ezer 
lakosú üdülôhely ideális helyszínnek bizonyult. A városkában több mint 10 ezer(!) szálláshely várja a sportolni, pihenni 
vágyókat – ezúttal az EB résztvevôit. A helyszín az 1000 éves lengyel-magyar határtól alig 30 km-re fekszik, ennek is 
köszönhetô, hogy Magyarországról több szegletébôl összeállt népes szurkolótábor kísérte, biztatta harcosainkat.

A szeptember 15-én, vasárnapi érkezés napján 36 ország közel 2 ezer versenyzôje mérlegelt, és adta le nevezé-
sét. Hétfôi sorsolási- és pihenônap (átmozgató edzés) után kedden már a versenyzôkön volt a sor: elkezdôdtek a 
selejtezôk. A kor- és súlycsoportok szerint sorsolási lapok már a mérkôzések elôtti éjszakákon megtekinthetôk voltak: 
több kick-box szabályrendszerben, 6 tatamin és 2 ringben folytak a küzdelmek 5 napon át.

vida Balázs a junior (16 év fölötti) 84-89kg súlykategóriában 2 szabályrendszerben nevezett. Light Contact-ban az 
elôdöntôig jutott, ahol azonban biztos vezetésnél egy kisebb sérülés miatt feladni kényszerült a mérkôzést egy olasszal 
szemben. Itt meg kellett elégedni a 3. helyezéssel, a bronzzal. A család és a népes magyar szurkolótábor bizakodva 
várta „vigaszág” megmérettetését. Itt már sikerült a döntôbejutás. Annak ellenére, hogy a Kick-light (comb-, és lábrú-
gást is megengedô) szabályrendszerre célzottan nem is edzett, jó rugó- és ütôtechnikájára alapozva magabiztosan állt 
ki szlovén ellenfelével szemben. Már az elsô menetben gyorsan elônyt szerzett, és végig irányítva nyerte a mérkôzést, 
és ezzel megszerezte az Európa-bajnoki aranyat!

A magyar versenyzôk az összesített éremtáblázat az elôkelô 4. helyén végeztek. (16 arany, 18 bronz és 28 bronz-
éremmel) Csapatversenyben az olaszoktól csak 1 ponttal lemaradva a magyar csapat ezüstéremmel térhetett haza. 

Visszatérve Balázsra, íme, 2013-as egyéni eredménylista:
Megyei Diákolimpia Light Contact Junior Füzesgyarmat 1. hely
Megyei Diákolimpia Semi Contact Junior Füzesgyarmat 2. hely
Országos Diákolimpia Light Contact Junior Békéscsaba 1. hely
Országos Diákolimpia Semi Contact Junior Békéscsaba 2. hely
Világkupa Light Contact Junior Szeged 1. hely
Világkupa Semi Contact Junior Szeged 3. hely
Világkupa KickLight Junior Szeged 2. hely
Világkupa Light Contact Felnôtt Szeged 3. hely
Utánpótlás Magyar Bajnokság Light Contact Junior Esztergom 1. hely
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Európa Bajnokság Light Contact Junior Lengyel o. 3. hely
Európa Bajnokság KickLight Junior Lengyel o. 1. hely

Néhány gondolat az Európa-bajnoktól: „2005-ben 9 évesen kezdtem Gasparik Robival és Fábián Misivel. Velük most 
is bárkinek érdemes elkezdeni. Nekem idén elsôsorban Guruczi Sanyi segített Gyarmaton. Az edzôtáborokban Zrinyi 
Miklós mesteredzônek köszönhetem a sikeres felkészülést.” „3 hét edzôtábor, nyaralás helyett. Vépen csak napi 1 
étkezést biztosítottak a szervezôk, a többit a helyszínen és családi segítséggel (ételfutáron keresztül) kellett megoldani: 
le is ment 2-3 kg. Esztergomban már nem volt ilyen gond. Elôtte, utána, közben – itthon is - futóedzés és felkészü-
lés!„ „Itthon maradt a WAKO könyvem (sportútlevél). Egy „nem hivatalos” másolatot sikerült még félúton, Miskolcon 
kinyomtatni, szerencsére nem volt gond a nevezéskor.” „A verseny szervezettsége nagyon jó volt: reggel már tudtuk, 
hogy ki, mikor hol és kivel mérkôzik. Volt, aki reggeli után még visszafeküdt.” „A lengyel konyha nekem ízetlen volt. A 
húslevesüket nem tudtam megenni, de volt csülök, oldalas és persze gyorsétterem és pizza. „A török csapat szurkoló-
tábora fantasztikus volt: megesett, hogy olyan versenyzôjük gyôzött, aki menet közben korábban még földön is feküdt. 
Mérkôzéseik közben a „Türkiye” folyamatosan zengett, ami erôt adott a versenyzôiknek.”

„A kupa-gyôztes mérkôzés végén, amikor a bíró felemelte a kezem, az nagyon jó érzés volt. A himnusz alatt, kupával 
a kezemben már volt erôm mosolyogni.” „Jövôre Világbajnokság :)”

világcsúcs és érmeK A világBAjnoKságon

A 2013. szeptember 22-én Egerben megrendezett 
GPC Fekvenyomó és Erôemelô Világbajnokságon a 
Boss Body cluB tagjai remek eredményeket ér-
tek el.

Ambrus Krisztián 60 kg-os súlycsoportban ifjúsági 
kategóriába aranyérmet szerzett, valamint nyomásá-
val új világcsúcsot állított fel.

oláh zsolt 80 kg-os súlycsoportban ifjúsági kate-
góriába 4. helyezést ért el.

dobos lászló 100 kg-os súlycsoportban open 
(felnôtt) kategóriában bronzérmet szerzett.

ezúton szeretnénk nekik gratulálni a remek 
eredményekért!

ÖsszefogássAl A KÖrÖs-sárrét ismertségéneK nÖveléséért

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület szorosan együttmûködve a Tourinform Körös-Sárrét 
irodával folyamatosan erôsíti a térség turisztikai szolgáltatói közötti párbeszédet, a kapcsolat 
és hálózat építést. Mûködési területük az Észak-békési térségre terjed ki.

A szervezet tagsága 27 szolgáltatóból, 12 önkormányzatból, 5 civil szervezetbôl és 7 önkor-
mányzati intézménybôl tevôdik össze.

Az egyesület fontos szerepet tölt be a térség turisztikai termékfejlesztésében, s a szakmai 
információk közvetítésében. Céljuk, hogy a Körös-Sárrét területén, a településeken mûködô 
kézmûvesek, rendezvényszervezôk, önkormányzati döntéshozók, vállalkozók, az általános és 
középiskolai diákság megismerkedhessen Békés-Bihar és a Körös-Sárrét értékeivel és hagyo-
mányaival.

Sikeres LEADER projektet valósítanak meg, 
mely során kiadványokat készítettek, valamint 
44 darab kerékpár és 11 egységes informáci-
ós pult került beszerzésre. Ezeket az eszközö-
ket kihelyezték a településekre, ahol a kerék-

párokkal új turisztikai szolgáltatás bevezetése valósulhatott meg.
A polcokat, feltöltve kiadványokkal a leglátogatottabb helyekre tet-

ték a településvezetôk, így elérték azt, hogy a 11 településen egy-
séges információs pont jöjjön létre. Következô lépésben az egységes 
megjelenés feltételeit teremtik meg, hiszen hamarosan elkészül a 6 db 
roll-plakát, 2 db mobil pult és 2 db cikk-cakk kiadványtároló polc is.

Európai Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa
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ÖnKormányzAti híreK

Képviselô-testületünk soros ülését 2013. szeptember 19-én tartotta.
A szilárdhulladék szállítás gyakoriságának módosításáról - lakossági kérés alapján - döntött testületünk. Így tényle-

gesen is megvalósul a heti szállítás, amely törvényi elôírás is. A fizetendô havi bruttó díj 1.188 Ft. 
A város gyermekétkeztetésének biztosítására szolgáló szerzôdésünk az év végén lejár, ezért közbeszerzési eljárást 

írtunk ki. Ennek során meghatározásra kerültek a feladatellátás szükséges feltételei.
A településrendezési tervünk módosításra szorul, mivel elkészítése óta jelentôs változások következtek be a város 

életében. Ennek kapcsán a szükséges változásokkal kapcsolatos szakhatósági észrevételekre megadtuk a választ, illet-
ve a haszonállattartásra vonatkozó, lakóépületektôl való elhelyezési távolságokról is tárgyaltunk, az alábbiak szerint:

300 m2-nél nagyobb épület lakóterületen nem építhetô.
Az Önkormányzat I. félévi teljesítésérôl és a költségvetési rendelet módosításáról is döntések születtek. Bevételi és 

kiadási fôösszegünk 1.394.220 ezer Ft-ra módosult. A féléves költségvetési gazdálkodás törvényesen, jó színvonalon 
történt meg, kisebb finanszírozási gondok jelentkeztek.

A Tourinform iroda átvétele, mûködtetése kapcsán végleges döntés még nem született. Testületünk a kistérségi tár-
sulás településeinek hozzájárulását kéri a mûködtetés költségeihez, ehhez várjuk elhatározásukat. Véleményem szerint 
több megoldás is van e tárgykörben, és a legracionálisabbat kell választanunk.

Képviselô-testületünk az Óvoda intézményvezetôi feladatainak ellátásával - a kötelezôen kiírandó pályázat eredmé-
nyének elbírálásáig, de legkésôbb 2014. augusztus 15-ig – Károlyi Zsigmondné helybeli lakost bízta meg. Munkáját 
eddig is jó színvonalon látta el, élvezi a testület bizalmát.

A Kossuth u. 10. sz. alatti ingatlan hasznosítására nyújtottak be kérelmet, melynek kapcsán további elôkészítô, 
egyeztetô munkára van szükség. A gondolat jó, a helyi termékcentrum kialakítását tervezik. Mint a megyei újságból 
már tudott, testületünk pályázatot nyújt be egy köztéri szobor elkészítésének, felállításának költségeire. A szobor 
Hegyesi János költônek állít emléket. Ezt követôen egyebeket tárgyalt meg a Képviselô-testület.

dr. Makai Sándor, jegyzô

„Az Adhd Az egyiK legjoBB példA egy KitAlált Betegségre”

Leon Eisenberg, a figyelemhiányos hiperaktivitás elméletének lefektetôje a halála elôtt azt nyilatkozta, hogy a 
hiperaktivitás mint betegség talán nem is létezik, csupán egy elgondolás volt a részérôl. Ennek ellenére a „betegség” 
kezeléseként hazánkban is gyakran pszichiátriai szereket írnak fel, pedig ezek függôséget okozhatnak és veszélyes 
mellékhatásaik lehetnek. Ráadásul nem oldják meg a gyermek problémáját.

Eisenberg volt az, aki évtizedekkel ezelôtt kitalálta a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavart, amirôl a halála elôtt egy, 
a Der Spiegel magazinban megjelent cikk szerint így nyilatkozott: „Az ADHD az egyik legjobb példa egy kitalált beteg-
ségre. Az ADHD-ra való genetikai hajlam teljes mértékben túl van becsülve.” Ennek ellenére nem kellett sok idô, hogy 
az orvostársadalom a gyakorlatba tegye az elméletet, ami ahhoz vezetett, hogy több tízmillió gyermeknek írtak fel olyan 
pszichiátriai szereket, amelyek közelebb állnak az utcai drogokhoz, mint a normál orvosi gyógyszerekhez.

A „kémiai egyensúlyzavar” elméletének tényként való terjesztése az, ami igényt támaszt az erôs, tudatbefolyásoló 
pszichiátriai szerek használatára. Ez sokaknál függôséget alakíthat ki, emellett számos igen negatív mellékhatást okoz-
hat (amelyekrôl a gyógyszerkönyvek be is számolnak).

A valódi megoldást az jelenti, ha megtaláljuk, mi váltja ki a hiperaktivitás tüneteit. Orvosi tanulmányok szólnak arról, 
hogy pl. bizonyos allergiák, cukorérzékenység, mesterséges élelmiszer-adalékok okozhatnak hiperaktivitást, ilyen ese-
tekben alapos belgyógyászati vagy allergológiai kivizsgálásra van szükség, és akár egy étrendváltoztatás is segíthet.

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány a hiperaktivitás témájáról megjelentetett egy INGYENES 
tájékoztató kiadványt, amelyet az alábbi elérhetôségeken lehet kérni:

1461 Budapest, Pf. 182., az 1/342-6355-ös telefonszámon vagy az info@cchr.hu e-mail címen.
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isKolAi híreK

A 2013/2014-es tanév második napján került sor az 
„Iskolanyitogató”elnevezésû rendezvényünkre a Kastély-
park Fürdôben. A pedagógusok színes programokkal várták 
a gyerekeket, a Füzesgyarmati Nôk Egyesülete palacsintá-
val kedveskedett nekik. A nap zárásaként a Bibuczi zenekar 
zenés mesejátékát hallgathatták meg tanulóink.

Szeptember második hetében tartottuk a mezei futóver-
senyt, ahol tanulóink fizikai erônlétüket tették próbára.

Szeptember 14-én iskolánk tanulói és nevelôi is aktív 
résztvevôi voltak az országosan meghirdetett 

te szedd! - környezetrendezési akciónak.
Iskolánkban már hagyománnyá vált a Kossuth-hét meg-

rendezése. Szeptember 16-án ünnepi mûsorral emlékez-
tünk meg névadónkról. A mûsorban diaképek elevenítették 

fel az elmúlt évek Kossuth-hét eseményeit, diákjaink verseket szavaltak, énekeltek. A dalt nemzeti ruhába öltözött 
lányok tánca tette még ünnepélyesebbé. Ezek után került sor az elsôsök fogadalomtételére, majd miután megkapták 
iskolánk jelvényét, intézményünk vezetôje egyenkénti kézfogással köszöntötte iskolánk diákjait.

Szeptember 20-án délután az Európai Autómentes Nap kere-
tében a napközis csoportok játékos versenyekkel kapcsolódtak az 
önkormányzati programokhoz.

A népmese napja alkalmából tanulóink csapatverseny kereté-
ben mérték össze tudásukat, felkészültségüket az életkori sajá-
tosságaiknak megfelelô mesék ismeretébôl.

Tóthné Nagy Ilona

„tisztA levegô – mozdulj érte!”

Az idei évben rekordszámú hazai önkormányzat regisztrált a 
Mobilitási Hét nemzetközi honlapján, összesen 129 helyhatóság 
kapcsolódott be az egyhetes kampányba. Ezzel nemzetközi ösz-
szehasonlításban dobogós helyre került Magyarország, 47 ország 
közül csak Ausztria és Spanyolország elôzte meg hazánkat. 

Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap Európa legna-
gyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya. Célja, hogy az 
önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések beveze-
tésére ösztönözze. Arra bátorít, hogy a települések igyekezzenek 
rábírni polgáraikat a gépkocsi használata helyett más közlekedé-
si módok, a kerékpár, a gyaloglás vagy a közösségi közlekedés 
elônyben részesítésére. 2013 az Európai Unióban a Levegô Éve, 

ehhez igazodva hirdették meg a 12. alkalommal megrendezett Mobilitási Hét mottóját is: „Tiszta Levegô – Mozdulj 
érte!”. Füzesgyarmat is csatlakozott a meghirdetett akcióhoz, egynapos rendezvénnyel, ahol elôtérbe került a mozgás, 
a játék, a biciklizés, a görkori, a gördeszka, minden ami „kenyérgôzzel” mûködik. A délelôtt a kicsiké és szüleiké volt. 10 
órakor megérkeztek a bölcsisek és az ovisok a forgalom által lezárt Árpád utcára, ahol a picik „kismotoros” felvonulása 
után az ovisok ügyességi játékokkal, sorversenyekkel mutathatták meg, milyen sportosak, majd biciklis felvonulással 
zártuk a délelôttöt. Útvonal: Árpád utca – Kossuth utca – Széchenyi utca. 

Délután az iskolásoknak volt ügyességi vetélkedô, KRESZ-teszt, ahol nagyon ügyesen szere-
peltek a gyerekek, majd BMX bemutató követte a sort. Vendégünk volt Kiss Erzsébet testnevelô, 
újságíró, aki feltette az életét arra, hogy minél több embernek az élete egészségesebb legyen. 
Beszélt az egészséges táplálkozásról, gyakorlati bemutatót tartott a jótékony akupresszúrás 
pontokról, majd a számunkra új sport alapjaival s annak jótékony hatásaival ismertetett meg 
bennünket, a nordic walkinggal. (ún. botos séta) A program zárásaként a Kossuth utcán 48 db. 
gömbkôrisfát ültettünk el. Gyönyörû ôszi idôben, jó hangulatban, hasznosan telt el a nap, abban a reményben, hogy 
ha csak egy pici lépéssel, de tettünk valamit azért, hogy egészségesebb legyen a környezetünk.

Füzesgyarmat évek óta élen jár abban, hogy minél több km kerékpárúttal segítse a biztonságos tömegközlekedést, 
az idén is gazdagodott városunk 3,4 km városon belüli kerékpárúttal, és a sárszigeti város rehabilitációs pályázatnak 
köszönhetôen ez még bôvülni fog, ill. egy BMX pályával is gazdagodhatunk.

Ibrányi Éva, alpolgármester
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füzesgyArmAti tehetségeK…

Ebben a hónapban újságunk hasábjain Mezei Melinda analitikus vegyészt mutatjuk be.

- Akiknek legjobban köszönettel tartozom, azok a szüleim, Mezei Sándor és Mezeiné 
Kiss Ilona. Támogatásuk nélkül nem érhettem volna el az eddigi eredményeimet. 

Kicsi korom óta vonzódtam a természethez, a minket körülvevô világhoz. Minden ér-
dekelt, mindent meg szerettem volna vizsgálni. Alsó tagozattól kezdve leginkább azokat 
a tárgyakat szerettem, amiknél könnyû volt megtalálni az összefüggéseket, és logikusak 
voltak. Felsôben ugyan nagy érdeklôdést tanúsítottam a történelem iránt, kacérkodtam 
a gondolattal, hogy ezen a vonalon folytassam késôbbi tanulmányaimat, ám 7. osz-
tályban a kémia mindent megváltoztatott. Pályaválasztásnál rábukkantam a debreceni 
Erdey-Grúz Tibor Vegyipari Középiskolára. 

A vegyipariban már az elsô hetekben bevezettek minket a kémia és a laboratóriumok 
világába. Ekkor már éreztem, hogy rátaláltam a hivatásomra. 

2006. szeptemberétôl a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán, mint Kémia BSc–s hallgató folytattam 
töretlen lelkesedéssel a kémia felfedezését. A kutatások során volt részem néhány, az átlagember számára talán nem 
mindennapinak tûnô kísérletben is részt venni. Ezek közé tartozott a radiokémiai laboratóriumban történô kísérlete-
zés. A sugárzó anyagokkal való munka, ugyan különleges bánásmódot igényel, és nem is veszélytelen, de az ott elért 
eredmények, felfedezések mindezt kárpótolták számomra.

A 3. év végén jeles eredménnyel államvizsgáztam, de nyelvvizsga hiányában csak 1 év múlva tudtam folytatni MSc 
képzést. Ám ezt az idôt sem töltöttem el haszontalanul. Letettem a nyelvvizsgát, és Általános Laboratóriumi Technikus 
képesítést szereztem. A Vegyész mesterképzés során az analitikát választottam fô irányvonalamnak. Diplomamunkám 
alatt különbözô fajta mézek tulajdonságait elemeztem ki. 2012-ben szereztem meg az Okleveles Vegyész végzettsé-
gemet, analitikus szakiránnyal. Azóta élek és dolgozom Tiszavasváriban, az Alkaloida Vegyészeti Gyár Gyógyszerformu-
lázó és Kiszerelô üzemében mûvezetô- termelésirányítóként. Füzesgyarmatot nagyon szeretem, számomra itt van az 
igazi otthon. Mindig melegség önt el, amikor megpillantom a távolban a templomtornyot.

Lejegyezte: Suchné Szabó Edit

Ady Endre:

Október 6.
Ôszi napok mosolygása,
ôszi rózsa hervadása,
ôszi szélnek bús keserve
egy-egy könny e szentelt helyre,
hol megváltott- hôsi áron -
becsületet, dicsôséget
az aradi tizenhárom.

Az aradi Golgotára
ráragyog a nap sugára,
oda hull az ôszi rózsa,
hulló levél búcsú csókja:
bánat sír a száraz ágon,
ott alussza csendes álmát
az aradi tizenhárom.

Ôszi napnak csendes fénye,
tûzz reá a fényes égre,
bús szívünknek enyhe fényed
adjon nyugvást, békességet:
sugáridon szellem járjon ,
s keressen fel küzdelminkben
az aradi tizenhárom.

Látó Endre festménye
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Kossuth lAjos áltAlános isKolA, AlApfoKú mûvészeti isKolA
tehetséggondozás és pályázAtoK

2013 májusában jelentek meg a NEMZETI TEHETSÉG PROG-
RAM pályázatai. Négy programra adtuk be pályázatainkat, mind 
a négy programot el is nyertük. Az idegen nyelvi táborról már 
adtunk hírt, most két másik pályázatot szeretnénk röviden be-
mutatni. 

A tehetséggondozás folyamatosságát biztosító programok támogatása elnevezésû, NTP-TFP-MPA-12 azonosító szá-
mú pályázattal a középiskolában továbbtanuló diákjainkat kívántuk felkészíteni az új iskolájukban megkezdendô új 
tanévre. 16 tanuló jelentkezett június elején, hogy szívesen venne részt ebben a programban.

Magyar nyelv, matematika, természetismeret-földrajz, informatika tárgyakból kaptak a tanulók órákat – melyeket 
érdekesnek, hasznosnak találtak. Az irodalmi emlékhelyekre történô kirándulás pedig lehetôséget adott irodalmi–tör-
ténelmi ismeretek felidézésére. A tanórák, a délutáni foglalkozások, a kirándulás jó hangulatáról képek és videofelvé-
telek tanúskodnak. A tanulók visszajelzései szerint a tanév elsô óráitól sikeresen vették az akadályokat, nem okozott 
számukra gondot az „átállás”. Sáriné Péli Márta, szaktanár

Az NTP-HHT-MPA-12 pályázati kód a hátrányos helyzetû térségek-
ben élô tehetséges fiatalokat támogató programot takar. Erre iskolánk 
a bábtáboros projekttel is pályázott, és nyert. 

A bábtáborban 15 gyerek gazdagodott élményekkel. A résztvevô 
gyerekek egy része a színjátékos tanítványaink körébôl érkezett, de a 
tábor nyitott volt más, bábozást kedvelô gyerekek számára is. Miután 
megismerkedtünk az elôadandó mesével, megalkottuk a figurák jel-
lemét, és elképzeltük a külsejüket, következett a legizgalmasabb fel-
adat, a bábok elkészítése. Tevékenységünk nagy részét ez töltötte ki. 
Szakértôk segítségével sok új technikával, szerszámmal dolgoztunk, 
megismertük a bábkészítés alapjainak csínját-bínját. Tehát az itt töl-
tött napok alatt bábokat, díszleteket készítettünk, (nyírtunk-varrtunk-
ragasztottunk-fúrtunk-faragtunk-smirgliztünk…), beszéd- és szituáci-
ós gyakorlatokat végeztünk, szöveget tanultunk, s a tábor végén kis 
elôadással köszöntöttük a meghívott szülôket, vendégeket. A sokféle 
bábos tevékenységet pedig megelôzte, kiegészítette, színesítette a 
sok-sok ráhangoló, csapatépítô, erôs közösségi élményt adó játék. A 15 gyerek lelkesedése, munkakedve dicséretre 
méltó volt. A tábort emlékezetessé tette Berta János bábszínész, bábkészítô és munkatársa, a vendégként jelen lévô 
barátja, s a támogató-segítô szülôk közössége. Mindannyian úgy gondoljuk, jövôre újra kellene egy ilyen tábor…

Mészáros Zoltánné, szaktanár

Meghívó
Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit,

aki velünk együtt ünnepel és

emlékezik 1956 hôseire.

Ünnepi megemlékezés
Füzesgyarmaton a kopjafánál

2013. október 22-én 17 órakor

Beszédet mond:
dr. Kovács józsef Országgyûlési képviselô

Ünnepi mûsort tart
tomanek gábor és nagy erika.

Az ünnepi mûsort gyertyagyújtással zárjuk.

Szeretettel várunk mindenkit!

KeréKpárlopásoK
megelôzésére

Kerékpárját mindig jól látható helyen,
lezárva hagyja!

A lakat (zár) lehetôleg olyan legyen, amely a 
vázat és a kerekeket is átéri, és legyen mindig 
stabil tárgyhoz (pl. fa, oszlop, kerítés) rögzítve!

értékesebb kerékpárnál szánjon a drágább, de 
kiváló minôségû, speciális zár beszerzésére!

jegyezze fel kerékpárja azonosításra alkalmas 
jellemzôit, ismertetô jegyeit (típus, vázszám, szín, 

felszerelések, sérülések, stb.)!

ne adjon esélyt a tolvajoknak!
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egyházAinK élete
szoBor és Kálvin tér AvAtás

Mellszobrot állítottunk templomunk elé szeptember végén. Kálvin bronz 
szobrát, a róla elnevezett téren. Eközben nem csak a szobor, mi magunk is 
leleplezôdtünk. A múlt havi Amondóban már éreztettem, a motivációnk igen 
összetett. Hogy szükségünk van-e az 500 éve született reformátor emlé-
kének ápolására, azt döntse el ki-ki magában. Az eszmélôdést elôsegíteni 
szándékozom az alábbi sorokkal.

- Még a nyáron szállítottam a szobrot rögzítve az autóülésen. Különös látvány volt. Mégis, az útszéli dinnyeárusban 
egy káposztafej is nagyobb érdeklôdést váltott volna ki. Nem ismerem. - szólt rezignáltan. 1-0-a dinnye javára, vontam 
le a következtetést. - A szobor alá talpazat, posztamens készült süttôi mészkôbôl. Felállításán szorgoskodtunk gyüle-
kezetünk férfi tagjaival. Egy mozgássérült fiú jött át a téren. Megállt, nézelôdött. Valóban érdekes látvány volt, ahogyan 
a hevederrel ellátott több mint négy mázsás követ helyére illesztettük egy kölcsönkapott erôgéppel. A fiatalember meg 
is kérdezte, mi készül itt? Csak erre vártam. Nyert ügyem van, mégiscsak ôsi református mezôvárosban élünk! A diny-
nyeszezon is elmúlt már. Most tudok szépíteni. Büszkén mondtam, kinek is állítunk szobrot, sôt a tér is Kálvin János 
nevét fogja viselni. - Az ki? Ennyi volt a reakció. Egy világ omlott össze bennem. Hiába, nem törekedett népszerûségre 
reformátorunk akkor sem, mikor a csúcson volt. 2-0. Vesztésre állunk.

- Természetesen a szobrot szép ünnepség keretében, jeles vendégek jelenlétében átadtuk. Örült a szép gyülekezet, 
figyelmesen hallgatta történelemtanár-presbiterünk elôadását, a debreceni kórust és énekkarunkat. Városunk fôterét, 
azaz, a Kálvin teret méltatta polgármesterünk. A leleplezésen jelen volt Katona Gyula esperes úr, Fekete Károly rektor, 
teológiai professzor, valamint a gyarmatiakon túl népes presbiteri küldöttség is. Kis elégtételt is éreztünk, alkalmas 
idôben, méltó helyre került kálvinista gyökerekkel bíró kisvárosunk elsô bronzszobra. A szobrászunk, Varga Sándor ifjú 
képzômûvész, a még fiatal Kálvin tüzes tekintetét ragadta meg, jövôt látó, mélyen érzô lélek üzen a hideg anyagból. A 
középkori ábrázolás elemeit hangsúlyozta a mûvész. Alkonyatkor a feleségemmel kettesben meglátogattuk a szobrot. 
Ott ált elôtte mankóira támaszkodva a már ismert fiatalember. Megismert, barátságosan felénk fordult: Király! - mond-
ta mosolyogva. A szobor úgy tett, mintha nem hallaná a szlenget. 2-1. Potyagól ugyan, de most nagyon jól jött!

- Sokan segítettek Adományokkal, kétkezi munkával. A szeretetvendégségre 22 tálca sütemény érkezett! Egyet-
érthetünk a következôkben. Az, hogy nagy tanítónk végtelenül szerény volt, az az Ô dolga. A miénk pedig az, hogy 
ne legyünk hálátlanok azok iránt, akik nálunk különbek voltak. Kálvin János nem most érkezett népünkhöz és hoz-
zánk. Isten dicsôségét hirdette évszázadokon át közöttünk tanítása. Szoborrá most sem merevedhet! Nagyon kellett 
nekünk ez az ünnepség, a lelkünknek! Mondta az egyik asszonytestvérünk, aki férjével derekasan kivette részét az 
elôkészületekbôl. Így tanultuk ezt Kálvintól valamikor: ”Minden ami szép, jó, igaz és nemes van a világban, a Szentlé-
lek Isten munkája.” - mint relikviákat idézte az ötven évvel ezelôtti konfirmáláson tanultakat. 2-2. Egyenlítettünk. Idôt 
kérünk! Kegyelmi idôt. Tóth Zoltán, református lelkipásztor

oKtóBeri gyüleKezeti és nemzeti emléKezéseK…

Ránk ijesztett a hideg ôszelô. De mozgalmas életünk sok lélekmelegítô 
alkalmat hozott. Szeptember 14-én, Budapesten, a VIII. kerületi Mária 
templomban szolgáltunk a Vitézi Rend új tagjainak avatásán. Másnap, a 
hittanos évnyitón Hegyesi Dominika és Zsolt szolgáltak. Tartalmas volt az 
agapé és a tombolázás. Lelkesen folyik a hitoktatás azóta is. Megszületett 
gyülekezetünkben az Unitárius Nôszövetség, amelynek tagjai olyan dolgok-
ban segítik a lelkészházaspár munkáját, amikre nem jut már erô és idô. 
Így bekapcsolódtunk mi is a Kárpát-medencei Unitárius Nôszövetség tagjai 
közé. Az Ôszi Hálaadás ünnepén három helyen osztottunk Úrvacsorát. Ok-
tóber 6-án felemelô istentiszteletet tartottunk a 164 évvel ezelôtt kivégzett 

Aradi 13 Vértanú emlékére. Szép versek, énekek, felolvasások hangzottak el, utána elhelyeztük virágainkat a templom 
kertjében lévô vértanúk kôemlékére. Mind a hála, mind az emlékezés napján szép számmal voltak jelen a hittanosok 
és a nôszövetség tagjai is. Az emlékezésen részt vett Tóth Zoltán, református lelkésztestvérünk is, valamint a népdalkör 
néhány tagja. A helyi televízió felvételt készített, amit igyekeznek is mûsorra tûzni.

A délutáni városi megemlékezésen meghallgattuk Hüse József atya beszédét, azután koszorút helyeztünk el. Októ-
ber legnagyobb ünnepe kétségkívül az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója lesz. 23-án templomunkban 
ökumenikus istentisztelet keretében tartjuk. Hittanosainkkal, énekeseinkkel ismét szép és tartalmas megemlékezésre 
készülünk, a népdalkör tagjait is meghívjuk és a Kábel Tv-vel felvetetjük. Szokás szerint a templomkertbeli emlékmûnél 
virágokat helyezünk el, majd elmegyünk a városi rendezvényre is. Október 27-én, vasárnap a Reformáció Napjára em-
lékezünk, amelyen a hittanosaink énekelnek, verselnek. November 1-jén folytatjuk a megemlékezések sorát. Templo-
munkban istentiszteletet tartunk és gyertyát gyújtunk közelebb vagy régebben elköltözött szeretteink emlékére, felidéz-
zük a velük töltött esztendôket. November 9-én szeretnénk elmenni Dévára, az unitárius zarándoklatra, felkeresni Dávid 
Ferenc egyházalapító püspökünk börtöncelláját fent a várban, ahol 1579. november 15-én vértanúhalált szenvedett.

Reménykedve, hogy visszajönnek még a szép, meleg októberi napok, kívánunk minden testvérünknek ál-
dott emlékezési alkalmakat, egészséget az ôszi betakarodáshoz: Balázsi László lelkész, unitárius ny.mb.püspök.
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A gyArmAtiAK Kedvenc receptjei
szAKállAs pogácsA (BEKÜLDTE: KISS JUDIT)

hozzávalók a tésztához: 20 dkg liszt, 3 evôkanál tejföl, 13 dkg margarin (Rama), 1 
tojássárgája, egy jó csipet só
hozzávalók a krémhez: 3 db mackósajt, 2 dkg margarin (Rama), 1 csipet só
elkészítés: A krémet jó habosra keverjük; 2 pogácsát összeragasztunk a krémmel, és 
belefordítjuk reszelt sajtba.
fontos: kb. 3 cm-es átmérôjû pogácsaszaggatóval kell szaggatni.

szíeszáj hungAry
egy vidéKi helyszínelô KAlAndjAi 4.

Csodálatos reggelre ébredt a természet, habár ezt Szmájli 
nyomozó nem érzékelhette, mert éppen a helyi rendôrôrs 
fogdájában számolta a téglákat a cella dohos falán. Sajnos 
mindig újra kellett kezdenie, mert rendkívüli hosszútávú me-
móriája sem engedte meg, hogy harmincnál tovább jusson 
a számlálásban.

Sokszort járt már ebben a fogdában, de eddig mindig a 
rács túlsó oldaláról kukucskál befelé, míg most bentrôl szo-
rongatta a rács hûvös rúdjait.

Persze nyilván érdekli a mélyen tisztelt olvasót, hogyan 
került ide hôsünk. Vajon milyen megbocsáthatatlan bûnt kö-
vethetett el, hogy ezen a káprázatos reggelen a fogság hideg 
magányára kárhoztatott.

Nem kell túl messzire mennünk a történetmesélésben, 
elég, ha csak az elôzô nap hajnaláig kanyarodunk vissza. 

Szmájli szokás szerint telefoncsörgésre ébredt. Nehezen 
nyitotta ki fáradt szemeit, és álmos pillákkal támolygott ki 
a fürdôszobáig. A tükörbe nézve percekig tartott az azono-
sítás olyannyira, hogy már-már felszólította a tükörben rá 
visszanézô férfit a lakásából való haladéktalan távozásra, 
mire rájött a sajátos szembesítésnél, hogy ô az, aki vissza-
néz rá a vízkôfoltos tükörbôl.

Ezután már ment minden, mint a karikacsapás. Alig negy-
ven perc alatt megtalálta a zokniját, bár így is felemásra 
sikeredett. Az egyik eredendôen fehér zokni kellemes kara-
mellás színnel tündökölt ki a nadrágja alatt, míg a másik a 
buszsofôröknél klasszikusnak tekinthetô úgynevezett kender-
magos zokni, amely igazából csak keresztpántos szandával 
párosítva tündökölhet csak teljes pompájában.

Nyomozónk így felszerelkezve indult neki mindennapos 
útjának. Ahogy ütemesen kocogott le a lépcsôházban, 
rendszeresített szolgálati fegyvere lépésenként verte az ol-
dalát, amely a késôbbiekre egy komoly kék foltot hagyott 
maga után.

Lassan baktatva indult neki a zebra felé, amikor két isko-
lás gyerek csapódott neki a kerékpárjával. A kölykök fel sem 
vették az esetet, nagyot kacagva már kerekeztek is tovább a 
nemrég átadott kerékpárúton, de Szmájli annyira felbôszült, 
hogy elôkapva pisztolyát kis híján utánuk lôtt. Szerencsére 
még idôben észbe kapott, fôként, hogy meglátta a mellette 
álló nyugdíjas házaspár megdöbbent és rosszaló pillnatását.

- Ez is egy jó nap lesz – gondolta magában Szmájli. 

A rendôrôrsre beér-
ve az egyik ôrmester 
rögtön egy friss és 
eddig megoldatlan 
üggyel fogadta. A 
nyomozó be is pattant 
szolgálati autóba, és 
irány a város határa, ahol 
már egy sárga szalaggal kör-
bekerített tetthely várta. 

A nyomozó felemelve a 
szalagot belépett a rögtön-
zött körbe. Még mindig fáradt tekintettel nézett körbe, talán 
éppen ezért nem is látott semmi gyanúsat. Nem értette, hogy 
miért hívták ide, és hogy egyáltalán milyen bûncselekmény 
történhetett itt.

Ekkor látta meg a szalaggal körbekerített terület köze-
pén a kör alalkú lyukat, amelynek mélyérôl furcsa hangok 
szûrödtek ki. Egyfajta mélyrôl jövô mormogásra hasonlított, 
mintha a pokol bugyrai éledtek volna újjá a lábai elôtt és 
alatt.

Hallotta korábban, hogy egy sátánista szekta garázdál-
kodik a környéken, de eddig még nem volt „szerencséje” 
személyesen is találkozni velük. A mendemondák és kósza 
hírek szerint fiatal és zsenge gyermeki lelkeket ragadnak ma-
gukkal, és fertôznek meg bûnös nézeteikkel. 

- Na, ennek most véget vetünk – gondolta magában 
Szmájli kellô elhatározással. 

Elôvette a fegyverét, és csendben, kissé hátrahúzódva fi-
gyelte, hogy mikor bukkan fel valaki a sötét mélyedésbôl. 
Nem is kellett sokáig várakoznia, ugyanis egy sátáni vörös 
kobak villant elô a lyukból.

Szmájli meglátva a gyanús és ismeretlen formát, nem 
adva lehetôséget ellenfelének a támadásra, megelôzô csa-
pásként háromszor a vörös foltra tüzelt. Az a valami rögtön 
eltûnt a lyukban, és hangos puffanással landolt a mélyben. 

A nyomozó megkönnyebülve lélegzett fel, de a mosoly ha-
mar lehervadt az ajkáról, amikor jobban megnézte a terüle-
tet körbevevô szalagot. A szalagcsíkon ez a felirat állt: Városi 
Vízmûvek Zrt.

Szmájli rögtön hívta a központot, majd bejelentette, hogy 
sikerül háromszor homlokon lônie egy vízvezeték-szerelôt. A 
délutánt már a vallomástételek után a fogdában töltötte.

/Folytatása következik/
írta Kincses Zoltán

házAsságKÖtéseK

2013. szeptember 14-én került sor Farkas Veronika és Piller György házasságkötésére. Sok boldogságot kívánunk a fiatal párnak!


