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Újra megnyílt a térség legnagyobb szállodája a Hotel Gara, amely ha-
marosan teljeskörû szolgáltatással, gyógy és wellness részleggel várja a 
vendégeket. 3. oldal

Ajánló

TûzifA TámogATás A 
rászorulóknAk
A támogatás módjáról és 
egyéb szociális témájú 
kérdésekrôl kaphatnak 
tájékoztatást az önkor-
mányzati hírek rovatban. 
 4. oldal

Adósság rendezési 
TámogATás
A hátralékkal rendelkezôk 
számára nyújt tanácsadást 
és segítséget az adósság 
rendezési tanácsadó. 
 4. oldal

gyArmATi TeheTség
Weigert Miklós, a nem-
zetközi szinten is elismert 
animátor mutatkozik  be.
 5. oldal

Ajánló

mArgAréTA kArácsony
A Margaréta Nagycsalá-
dosok Egyesülete idén is 
megtartotta hagyomá-
nyos karácsonyi rendez-
vényét a Mûvelôdési ház-
ban. 7. oldal

dAlok A múlTból
A Jókai Színház mûvészei, 
Liszi Melinda és Nagy 
Róbert Füzesgyarmatra 
varázsolja régi táncdal 
fesztiválok hangulatát.
  8. oldal

fürdôbelépô TámogA-
Tás nyugdíjAsoknAk
Gyarmaton is igénybe 
vehetô az Erzsébet prog-
ram keretében  nyújtott 
kedvezmény. 8. oldal

kedves bAráTAim! kedves füzesgyArmATiAk!

Mindenekelôtt szeretnék minden egyes Füzesgyarmatinak, a városunkban élô 
családoknak, embereknek sikerekben gazdag, boldog új évet kívánni.  Immáron ne-
gyedik alkalommal nyílik lehetôségem arra, hogy polgármesterként vághassak neki 
Önökkel együtt egy új esztendônek, és hogy az új évnek nekifutva néhány gondolat-
ban összefoglaljam egy magunk mögött hagyott év jelentôsebb füzesgyarmati ese-
ményeit. Nehéz lenne összefoglalni néhány mondatban egy év történéseit, hiszen 
nagyon mozgalmas és küzdelmes év volt a 2013-as év, ugyanakkor elmondhatjuk, 
hogy valamelyest nyugodtabb is volt, mint az elmúlt évek. Ez annak volt elsôsorban 
köszönhetô, hogy a nagy átszervezésekkel kapcsolatos döntések még a tavalyi év-
ben megtörténtek, és az ezzel járó egyeztetések már 2012-ben lezajlottak. 

Az egyik legfontosabb változás 2013-ban az volt, hogy létrejöttek január 1-tôl a Járási Hivatalok, köztük a Szeghal-
mi Járási Hivatal is, így 9 kolléga a Kormányhivatal alkalmazásában folytatta a munkáját; a Polgármesteri Hivatalból 
elkerült az államigazgatási hatósági ügyek nagy része, így a gyámhivatali feladatok, egyes szociális ügyek és az egyik 
legtöbb ügyfelet érintô okmányirodai feladatok is átkerültek a Járási Hivatalhoz. 

Jelentôs változás az Önkormányzatnál, hogy 2013. január 1-tôl Füzesgyarmat jegyzôje Dr. Makai Sándor, aki lelkiis-
meretesen látta, látja el feladatát; ezúton is szeretném megköszönni ez évi tevékenységét.

A másik nagy átszervezés év elején az oktatást érintette: a pedagógusokat ettôl az évtôl a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ foglalkoztatja – az óvoda viszont maradt önkormányzati fenntartású. Az Önkormányzat belsô éle-
tében és munkájában is történtek változások, átszervezések. A jogszabályi változások miatti átalakulások kapcsán 
történt meg a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. létrehozása, amely az intézmények 
karbantartását és a várost érintô kisebb beruházási-és felújítási munkálatokat látja el.

Ezek az átszervezések a városban szárnyra kapott negatív híresztelésekkel szemben is zökkenômentesen lezajlottak, 
mindenki dolgozik, ellátja a feladatát, és megkapja a fizetését. 

Az elmúlt év értékelésének másik nagy témája lehetne, hogy milyen beruházások, fejlesztések valósultak meg 
2013-ban. A tavalyi évben éppen év végén a legnagyobb bosszúságot az utak állapota váltotta ki; egészen pontosan 
a szórt útalapok voltak katasztrofális állapotban. Akkor igyekeztem mindenkit megnyugtatni azzal, hogy tavasszal a 
szennyvíz beruházás után kerülnek majd ezek az utak helyreállításra. Tavaszra ez meg is történt: az útalapos utcák 
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helyreállítása megtörtént, az aszfaltos utak állapotának a javítására azonban a jövôben komoly összegeket kell az ön-
kormányzatnak áldoznia. A szennyvíz beruházás mellett ebben az évben befejezôdött a kerékpárút építése is: a Mátyás 
utcai szakasz, illetve a Kossuth utcai szakasz felújításával nagyon megszépítette az új kerékpárút településünket; ezt 
a beruházást egészítette ki a tavaszi idôszakban a Kossuth utcán a járda térkövesítése. A nyár elejére megtörtént a 
Sportcsarnok felújítása is: új küzdôtéri borítás és megszépült lelátó fért bele a 20 milliós fejlesztésbe. Említésre méltó 
még két kisebb fejlesztés is, ami már az ôsz folyamán történt meg: az óvodában sikerült megújítani a kinti játékokat, így 
kialakult egy kisebb játszótér az óvoda udvaron. A másik említésre méltó dolog pedig a fürdô elôtti parkoló kibôvítése, 
amelyre a különbözô rendezvények miatt nagy szükség volt. A beruházások területén több olyan dologról is számot 

kell adnom, amelyet nem tudtunk megvalósítani: sajnos nem sikerült pá-
lyázati pénzt nyerni az iskola és városháza fûtéskorszerûsítésére, és a ta-
valyi évben jelzett tartaléklistás fürdôfejlesztési pályázat sem kapott végül 
támogatást. Természetesen nem mondtunk le az említett beruházásokról, 
fejlesztésekrôl. Reméljük, a jövôben lehetôségünk nyílik majd a lakosság 
érdekében ezek megvalósítására. Az elmaradt fejlesztésekhez kapcsolódik, 
hogy már évek óta szeretnénk a térfigyelô kamera rendszer kiépítését is 
pályázati támogatással megvalósítani, de sajnos ez a pályázatunk sem kap 
évek óta támogatást. Ami viszont öröm az ürömben, hogy azért nem olyan 
egyszerû térfigyelô kamerákra támogatást nyernünk, mert Füzesgyarmat 
a jó bûnügyi statisztikával rendelkezô települések közé tartozik. Ettôl füg-
getlenül a még nagyobb köz- és vagyonbiztonság érdekében szükségesnek 
tartom a térfigyelô kamera rendszer kihelyezését. 

A változások közt kell említenem, hogy az idén a szemétszállítást is sike-
rült átszerveznünk: a karcagi székhelyû Nagykunsági Hulladékgazdálkodási 

Kft. látja el ettôl az évtôl a hulladékszállítást. Úgy vélem, a szolgáltatás színvonalának, számának emelkedésével – a 
heti szállítás bevezetésével – jól járt Füzesgyarmat lakossága.

 A legnagyobb kihívás számunkra a Hotel Gara újraindítása volt, de végül ezt is 
sikerült megvalósítani. A szállodában Szilveszterkor már egy nagyobb rendezvényt 
is szerveztek, jelezve, hogy a hotel újra a füzesgyarmatiak, a környéken élôk, illetve 
turisták, vendégek szolgálatába állt. Közel két év utána járás, vita, tárgyalás eredmé-
nye ez. Valódi sikerként akkor könyvelhetjük majd el, ha 2014 év végén megírhatom, 
hogy gazdaságilag is eredményes a szálloda mûködése. A Hotel Garát egy vállal-
kozás, a Füzesgyógy Kft. vette ki bérbe a Recovery Zrt -tôl. A Füzesgyógy Kft-ben 
az önkormányzat 50 %-os tulajdonrésszel, a Füzesinvest Kft. pedig másik 50 %-os 
tulajdonrésszel rendelkezik. Itt szeretném megköszönni elsôsorban Bozó Zoltánnak, 
Dr. Balogh Istvánnak, Dr. Szabó Tamásnak, hogy segítették a cégcsoport létre jöttét. 

Szeretném továbbá mindazoknak a munkjáját megköszönni, aki Kovács Márton és Muhari Márton irányítása alatt 
közremûködött az újranyitásban. A legfontosabb cél a szálloda üzemeltetésével, hogy egy olyan kulturális, turisztikai 
többletet adjon Füzesgyarmatnak, amely a késôbbiekben újabb munkahelyeket teremthet településünkön. 

Ha már az év elején járunk, szeretnék a 2014-es tervekrôl is néhány gondolatot megosztani Önökkel: Füzesgyarmat 
számára három izgalmas fejlesztés látszik körvonalazódni.  Ami a legbiztosabb, hogy a nyertes szociális városrehabilitációs 
pályázat keretében tavasszal folytatódik a kerékpárút építése a Klapka utcán; leaszfaltozásra kerül a Somogyi Béla 
utca; épül egy BMX pálya az Achim András utcán; a szociális bérlakások felújításra kerülnek, és még egy új játszótér 
kerül átadásra a Bajcsy Zsilinszky utcán. A közeljövôben befejezôdnek az engedélyezési és közbeszerzési eljárások, és 
indulhat az építkezés. 

2014 év legnagyobb fejlesztése lehet a Türr István Képzô  és Kutató Intézet által finanszírozott Közösségi ház építé-
se, amely a késôbbiekben felnôttképzési helyként is funkcionálni fog. A tervek már egyeztetés alatt állnak, és nagyon 
nagy remény van arra, hogy az építkezés már 2014-ben elkezdôdik.

Számomra legérdekesebb fejlesztés a 2014-es évben a Füzes–Biogáz Kft. biogáz üzeme, amely egyrészrôl új 
munkahelyeket jelent településünkön, másrészrôl a zöldenergia felhasználása további beruházásokat generálhat 
Füzesgyarmaton. Szeretném elérni, hogy a megújuló energiák felhasználása területén Füzesgyarmat legyen a megye 
vagy akár az egész ország egyik minta települése. 

Szeretném felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy ebben az évben országgyûlési, Európa parlamenti, és önkormány-
zati választások lesznek. Én személy szerint nagyon bízom abban, hogy a jelenlegi kormány folytathatja a munkáját, 
mivel azokban az eredményekben, amelyeket sikerült elérnünk, a kormány munkája, támogatása is benne van. Kérek 
mindenkit arra, hogy a saját, családja és tágabb közössége, a város érdekeit szem elôtt tartva hozzon felelôs döntést. 
Az önkormányzati választásokkal kapcsolatosan csak annyit mondhatok, hogy akik úgy látják, hogy jó irányban ha-
ladnak a dolgok Füzesgyarmaton, azok támogassanak abban, hogy tovább végezhessem, végezhessük a megkezdett 
munkát. Végezetül köszönöm mindenkinek, aki támogatott, segített bennünket, köszönöm, hogy ilyen eredményekben 
gazdag esztendô lehetett a 2013-as év. Mindenkinek azt kívánom, hogy legalább olyan jó éve legyen 2014, mint ne-
kem volt 2013. Még egyszer sok boldogságot és jó egészséget kívánok minden barátomnak, ismerôsömnek, valamint 
minden Füzesgyarmatinak a jövô esztendôben.

Bere Károly, polgármester
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megnyiToTTA kApuiT A hoTel gArA

A Hotel Gara hosszú évekig nagyon fontos szerepet töltött be Füzesgyarmat és a 
térség életében. Bezárásával tehát nagy ûrt hagyott maga után, ami jól kitapintha-
tóan megmutatkozott a környékünkön eltöltött vendégéjszakák számában és más 
tekintetben is.

Hotel egyrészrôl exkluzív és hangulatos éttermével, kisebb-nagyobb termeivel 
alkalmas nagyszabású konferenciák, találkozók, színvonalas rendezvények lebonyo-
lítására. Másrészrôl szállodaként az egyetlen olyan hely a térségben, amely képes 
magasabb ellátási színvonalat igénylô vendégek nagyobb létszámú elszállásolására. 
Harmadrészt a gyógyászati és wellness részlegével speciális közönséget és igénye-
ket is képes kiszolgálni, illetve nagy jelentôséggel bír a környék egészségturizmusá-
ban. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy mûködésével számos füzesgyarmati 

és környékben élô embernek tud munkát, megélhetést biztosítani. Közvetlenül mintegy 40-50 fô kaphat itt munkát, 
illetve számos termelônek, beszállítónak, vállalkozásnak adhat megélhetést illetve biztos és folyamatos bevételi forrást.

Mindezekbôl jól látszik, hogy milyen nagy jelentôsége van annak, hogy a Hotel Gara újra megnyitotta kapuit, és miért 
fektetett az önkormányzat olyan nagy hangsúlyt arra, hogy a szálloda újra a lakosság és a turisták szolgálatába állhasson. 
Nem véletlen az sem, hogy két év megoldáskeresés, tárgyalás és egyeztetés után az önkormányzat is szerepet vállalt a 
szálloda mûködtetésébôl, ugyanis a hotelt üzemeltetô Füzesgyógy Kft-ben 50 százalékban az önkormányzat, míg másik 
50 százalékban a Füzesinvest Kft. a tulajdonos.

Ahhoz azonban, hogy ténylegesen megnyithassa a hotel a kapuit a közönség elôtt, számos problémát kellett megolda-
ni, és számos olyan feladat áll még most is elôttük, amely orvoslásra vár. Sok ember munkája és erôfeszítése van abban, 
hogy mára elmondhatjuk, a szálloda képes – még ha egyelôre korlátozott létszámban is – szállóvendégek fogadására, 
újra mûködik, méghozzá igen magas színvonalon a konyhája, és alkalmas volt arra, hogy Szilveszterkor már egy igen 
reprezentatív és jó hangulatú rendezvényt is megtarthassanak a falai között. 

A szálloda éttermében, amellett, hogy a vendégek étlapról választhatnak, heti menüvel is várjuk a vendégeket – mond-
ta Kovács Márton, megbízott szálloda igazgató. A menüsor egyre népszerûbb 
a füzesgyarmatiak körében. Köszönhetô ez egyrészrôl a szakmailag felkészült 
és lelkes szakácsoknak és konyhai személyzetnek, másrészrôl annak a barát-
ságos és szép környezetnek, amely a szálloda éttermébe betérôket fogadja. A 
konyha újraindításához mintegy 20 milliós befektetésre volt szükség, amelybôl 
új hûtôket, konyhai berendezéseket és eszközöket kellett vásárolni. A szálloda 
konyhája mostanra a vendégek mellett képes akár több települést is ellátni 
menüvel. Visszatérve a konyha mûködésére, ha a hotel konyhája teljes kapa-
citáson mûködik – mondta Kovács Márton -, akkor akár önmagában is jelentôs 
részt vállalhat a szálloda rentábilis mûködésébôl. A környezô vállalkozásoknak 
és beszállítóknak is fontos és hasznos lenne ez, hiszen az alapanyagok be-
szerzése jelentôs részben a helyi illetve környékbeli termelôktôl történik már 

most is és a jövôben is. A szállodai konyha rendelkezik már egy nagy kapacitású pizzasütô kemencével is, amelynek 
köszönhetôen tovább szélesedhet a hotel gasztronómiai palettája.

A hotelben a szobák felújítása, rendbetétele, az elhasználódott berendezések, bútorok cseréje folyamatosan zajlik, így 
egyre nagyobb létszámú vendégközönség fogadására válik a szálloda alkalmassá, de már most is képesek bizonyos ke-
retek között szállóvendégeket elszállásolni. A hotel rendezvény-naptára is folyamatos bôvül és töltôdik fel újabb és újabb 
eseményekkel. A legközelebbi esemény a jól sikerült szilveszteri rendezvény után január 25-én egy pótszilveszter lesz, 
majd február elején a hagyományosnak tekinthetô füzesgyarmati Gazda- és Vállalkozónapok elnevezésû rendezvény kerül 
megrendezésre.

Sokak számára örömteli hír, hogy a gyógyászati részleg is hamarosan megkezdi mûködését Dr. Dombi Attila szakorvos 
irányításával, így a Hotel Gara újra teljes körû szolgáltatásaival várhatja a helybélieket, a szállóvendégeket, valamint a 
gyógyulni vágyókat. A szállodai vendégek tehát újra jó hírét vihetik mind hazánkban, mind külföldön Füzesgyarmatnak és 
ezzel együtt az egész sárréti térségnek. 

A Hotel Gara újbóli megnyitása új lendületet adhat a település turisz-
tikai életének, sôt, gazdasági életének is. Az lenne igazán szerencsés, 
ha nem pusztán gazdaságosan, hanem nyereséggel tudna mûködni, 
azonban a szálloda mûködtetése nem csupán gazdasági kérdés. A Hotel 
Gara a közvetlen szomszédságában mûködô Kastélypark fürdôvel karölt-
ve, együttmûködve, egymás szolgáltatásait kiegészítve Füzesgyarmatot 
nem csak a térség, hanem akár az egész régió egyik turisztikai fel-
legvárává teheti, amely jó a településnek, jó az itt mûködô vállalkozá-
soknak, cégeknek és az itt élô embereknek egyaránt. Reméljük, hogy 
egy év múlva már arról számolhatunk be, hogy a Hotel Gara egy kiváló 
esztendôt zárt. A konyha teljes kapacitáson mûködött, a szállodában 
nem voltak üres szobák, és rengetegen vették igénybe a hotel gyógy-
ászati szolgáltatásait.        Kincses Zoltán
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ÖnkormányzATi hírek
TájékozTATás

2013. december hónapban a 60 év feletti füzesgyarmati lakosoknak 3.000Ft értékû vásárlási utalványt adtunk. 
(1388 lakosnak)

                          
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálása is megtörtént. 25 gyermek részére lett ez az ösztöndíj megállapít-

va. Pályázók köre: akik nappali tagozaton fôiskolai vagy egyetemi tanulmányokat folytatnak.  Az Önkormányzat havi 
4.000Ft összegben állapította meg az önkormányzati részt minden jogosultnak, mely a megyei önkormányzati és az 
állami támogatással együtt havi 10.000Ft-ot jelent.

Egyszeri gyermekvédelmi kedvezményben 508 gyermek részesült (283 család). Gyermekenként 5800Ft értékû 
Erzsébet utalvány került kifizetésre. Azoknak a gyermekeknek, akik részére 2013. november 01. napján a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság meg volt állapítva. Valamint 2000Ft-os önkormányzati utalvány is 
került kiosztásra, a beiskoláztatási költségek enyhítésére.

2014 januárjában az Önkormányzat a szociálisan rászorulók részére a téli fûtéshez szükséges tûzifa biztosításához 
utalvány formájában szociális célú támogatást nyújt. Mellyel kb. 300 családnak adhatunk segítséget. A kérelemhez a 
nyomtatvány átvehetô a Polgármesteri Hivatal szociális csoportjánál. Jogosultak lehetnek: akiknél az egy fôre jutó havi 
nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át. (42.750Ft) Egyedül 
álló esetén 200 %-át. (57.000Ft) Az általuk lakott lakás részben vagy egészben fatüzeléssel biztosítják, és rendelkez-
nek ehhez szükséges fûtôberendezéssel. 

2014. január 01. napjától az átmenti segély, a temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási 
formaként megszûnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. 

Az önkormányzati segély kérelemre és hivatalból is megállapítható. Önkormányzati segélyben elsôsorban azokat a 
személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondos-
kodni vagy alkalmanként jelentkezô nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár 
elhárításához, a válsághelyzetben lévô várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek foga-
dásának elôkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való 
visszakerülésének elôsegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre 
szorulnak.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

felhívás
 

 Adósságrendezési TámogATásról 

A füzesgyarmati Családsegítô Szolgálatban 2011. óta 
mûködô ADÓSSÁGRENDEZÉSI TANÁCSADÁST lehet igénybe 
venni, ami kiterjed a villamos energia, víz, gáz, szemét- szállí-
tásban hátralékkal rendelkezôk megsegítésére.

KÉREM a lakosságot, hogy EZT A SZOLGÁLTATÁST KELLÔ 
IDÔBEN VEGYÉK IGÉNYBE és NE A KIKAPCSOLÁSI ÉRTESÍTÔ 
KÉZHEZVÉTELEKOR FORDULJANAK  HOZZÁNK, mert akkor 
már nem lehet segíteni, a kikapcsolás elkerülésében. A hát-
ralékok rendezéséhez megfelelô keretek között vissza nem 
térítendô támogatásban részesülhet a kérelmezô, amennyi-
ben a feltételeknek megfelel.

A BANKI HITELEKKEL /HÁTRALÉKAIVAL/ KAPCSOLATOS 
TÁJÉKOZTATÁST IS KÉRHET.

Az adósságrendezési támogatással kapcsolatosan a szolgálatnál idôpont egyeztetés után lehet tájékoztatást kapni. 
A SZOLGÁLTATÁST MINDEN KEDDEN VEHETIK IGÉNYBE!

További információkért állok rendelkezésükre a családsegítô szolgálatban vagy IDÔPONT EGYEZTETÉS KÉRHETÔ AZ 
ALÁBBI TELEFONSZÁMON tel: 06-66/491-055.

Bogya Istvánné, adósságrendezési tanácsadó
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füzegyArmATi TeheTségek…

Újabb tehetséges fiatalt szeretnék bemutatni Önöknek Weigert Miklós szemé-
lyében, akinek igen érdekes, változatos az élete.

„Úgy kell neki!” - kiabáltam a mozi páholyából Hófehérke gonosz mostohájá-
nak, aki roppant gyorsan megöregedett. Úgy négy éves lehettem, és akkor még 
nem tudtam, hogy egész életemet a mozi fogja meghatározni. Csak annyit tud-
tam, hogy anyukám ott dolgozik, én pedig megnézhetek minden filmet ingyen, és 
még pattogatott kukoricát is kapok hozzá.

Pár év múlva, amikor hason fekve ügyködtem az épp aktuális képregényemen, 
anyum, a Mozis Néni épp azt suttogta valakinek, hogy ebbôl a gyerekbôl rajzfil-
mes lesz. Megrántottam a vállam - az teljesen lehetetlen. A rajzfilmesek varázs-
lók, én meg csak én vagyok. Késôbb, egyszer csak a szegedi Tömörkény István 
Mûvészeti Szakközépben találtam magam, könyékig agyagban. Ezt a részét én 
sem értettem, én kérem, szépen rajzolni szeretnék, nem korongozni, de ha már 
oda keveredtem, kihoztam belôle a legtöbbet. A legtöbb pedig valahogy min-
dig a nyári szünetekben történt - dekorátor inasként dolgoztam Füzesgyarmaton 
Kleiberné Nagy Katinál.  Festettem reklámtáblát, dekoráltunk húsboltot és kul-
túrházat, csinálhattam, amit szeretek. Közben a képregényekbôl sem sikerült 
kinônöm - jelentkeztem a Magyar Iparmûvészeti Egyetem Animációs szakára, 
ahol sok animáció nem történt, hát nyakamba szedtem Budapest stúdióit, hogy 
megtanuljak animálni. Így kerültem Ternovszky Bélához. Az elkövetkezô években 
dolgozhattam Lévai Balázzsal és Frei Tamással, kaptunk pár nívó-díjat és rengeteg elismerést, majd egyszer csak egy te-
lefonhívást Ternovszky Bélától, hogy van itt valaki, aki folytatást szeretne a Macskafogóhoz.

A Macskafogó 2 alatt megismertem rengeteg tehetséges, lelkes, odaadó embert, akik mind hozzájárultak ahhoz, hogy 
ha a jég hátán is, de elkészüljön ez a film.

Rajzolni sok helyen kell, háromévnyi rajzfilm után pedig jól esett a változatosság, így hamarosan ott találtam magam 
egy forgatás helyszínén.

Ez volt „A sas” (The Eagle) címû film, amit késôbb sok másik élôszereplôs produkció követett - rajzoltam kémeket, CIA 
ügynököket és mutánsokkal harcoló tinédzsereket, de jégtömböt cipelô ôsembert is.

Aztán egyszer csak az egyik volt Macskafogós munkatárs megcsörgette a telefonom, hogy van-e kedvem a Cartoon 
Networknél dolgozni. Így kerültem Londonba, egy multinacionális rajzfilmstúdióba. Azóta illusztrálok. Hol játékokhoz, hol 
mozgó könyvekhez, hol szokványos lapozgathatóakhoz, kisebb-nagyobb stúdióknak, némelyikrôl egyelôre még nem hallott 
senki sem, némelyik logóját az egész világ ismeri. Teszem ezt hol Londonból, hol Kínából, de jobbára Londonban élek.

Ha mégis visszasodor az élet Füzesgyarmatra (és évente egyszer-kétszer megteszi) rituálisan elsétálok a mozi elôtt, és 
megnézem a rajzolt malacot a húsbolt kirakatában.

Mert minden ott kezdôdött.
      Lejegyezte: Suchné Szabó Edit

polgárôrÖk kArácsonyA

Immár harmadik éve került megrendezésre a polgárôrök gyermekeinek Télapó és Karácsonyi ünnepsége a Mûvelôdési 
Házban. Ilyenkor fogadjuk a testvéregyesületünket, a gerlai polgárôrök képviselôit, akik sikeresen közremûködnek a 
gyerekek szórakoztatásában, vetélkedôk lebonyolításában, és meg is ajándékozzák a gyerekeket a hozott csemegével. 
Volt mézeskalács díszítés, karácsonyi díszek készítése. Fenyôfát állítottunk, melyet feldíszítve a másnapi nagycsaládos-
ok által rendezett ünnepségre ajánlottunk fel. Minden gyermeknek egy Mikulás csomagot osztottunk, de lehetett enni 
és inni is, és mindenki színes pillangókat festethetett a karjára. A rendezvény kezdetére megérkezett Gyarmati Sán-
dor a Békés Megyei Polgárôr Szövetség elnöke, aki szintén támogatásáról biztosította egyesületünket az ilyen jellegû 
rendezvények megszervezésében, hangsúlyozta, hogy milyen fontos a polgárôrök munkája, akik hétköznap, vasárnap, 
ünnepnapokon - legyen az Karácsony vagy éppen Szilveszter -, vigyáznak a város nyugalmára a rendôrséggel karöltve. 
A 2013-as esztendôben aktívan dolgozó polgárôröknek egy finom babgulyással (melyet Laczkó István készített) és egy 
csekély ajándékkal köszöntük meg munkájukat. 

A rendezvény lebonyolításában támogatást nyújtottak: az OTP Bank 
Nyrt.; Füzesgyarmat Város Önkormányzata; Békés Megyei Polgárôrök 
Szövetsége; Hegyesi János Városi Könyvtár és Közmûvelôdési Intéz-
mény; Laskai András; Szabó László (Reál Földi Csemege); Naprafor-
gó Virágbolt; Privát; Palánki Imre; Tóth Sándorné Éva; Sípos Tünde; 
Ruha Ferencné és lánya Vivien és mindezt megszervezô és lebonyolító 
polgárôrök.

Köszönjük a rendezvény megszervezéséhez nyújtott támogatást!

Polgárôrség vezetôsége
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egyházAink éleTe
igAzságoT, békéT és hiTeT Az új eszTendôben!

Január 6-a az Epifánia, Urunk megjelenésének, másnéven 
Vízkereszt ünnepe. Mindenekelôtt a napkeleti bölcsek alakja 
tárul elénk, akiket a csillag késztetett arra, hogy elinduljanak 
Krisztus nagy világosságának keresésére. Az „epifánia” görö-
gül megjelenést, megnyilvánulást jelent. A napkeleti bölcsek 
személyében minden ôszinte Istent keresô embernek kinyil-
vánítja önmagát Isten, az ô Fia Jézus Krisztus személyében. 
Nekünk is kitartással követünk egy fényt, mindaddig, amíg rá 
nem találunk egy nagyobb és mindent beragyogó világosság-
ra, amely örökre megváltoztatja az életünket.

A napkeleti böl-
csek hûségesen 
követik a lelküket 
elárasztó fényt, 
és találkoznak 
az Úrral. Útvo-
naluk jelképezi 
minden ember 
küldetését. Éle-
tünk szüntelen 
e l ô r eha l adás , 
fényben járás, 

hogy megtaláljuk az igazság és a szeretet teljességét, ame-
lyet mi, keresztények Jézusban, a világ világosságában isme-
rünk fel.

A mai keresztényeknek is meg van a csillaguk: az evan-
gélium, amelyet olvasnunk kell, amelyrôl elmélkednünk kell, 
hogy megtapasztaljuk Jézust és szeretetét. Útkeresés köz-
ben azonban elôfordulhat, hogy kissé elveszítjük vezércsil-
lagunkat, mint ahogy ez a napkeleti bölcsekkel is történt, 
amikor keresztezték Heródes útját. Heródes gyanakvó volt, 
és aggódott e kicsiny, újszülött gyermek miatt, mert veszé-
lyes „vetélytársat” látott benne. Pedig Jézus nem azért jött, 
hogy megdöntse a nyomorúságos királyok hatalmát, hanem 
azért, hogy legyôzze a világ fejedelmét, és elhozza az Isten 
országát. A király és tanácsosai mégis félnek, mert tudják, 
hogy az Isten országa nem azonos az ô birtoklásra, korrupci-
óra épülô világukkal, és e gyermek megváltoztatja a világot. 
Mert, akik befogadják ôt, azok már nem a bûnös világ részei, 
és az Isten országa közöttük van. Heródes eljut egészen odá-
ig, hogy félelmében gyermekeket gyilkoltat le, de félelmében 
megôrül, majd az életét is elveszíti.

Ha a világias gondolkodás sötétsége kissé el is homályo-
sítja a csillag látványát, a bölcsek ismét megtalálják a fényt 
és a Betlehembe vezetô utat. Sôt, a király gonosz szándékát 
is felismerik, és más úton térnek vissza hazájukba. Nekünk is 
hasonlóan kell megôriznünk hitünket a sötétségtôl. De sok-
szor elôfordul, hogy a sötétség a fény álarcát veszi magára. 
Mert Szent Pál szerint olykor „maga a sátán is a világosság 
angyalának tetteti magát”(2Kor 11,14). A hit világossága Is-
ten ajándéka. A hívô ember feladata, hogy megôrizze azt az 
imával, a szeretettel, és a karitatív cselekedetekkel.

A napkeleti bölcsek magatartása arra buzdít, hogy ne elé-
gedjünk meg egy középszerû, jelentéktelen élettel, hanem 
hagyjuk, hogy mindig magával ragadjon bennünket az, ami jó, 
ami igaz, ami szép, vagyis Isten, aki mindezt magába foglalja. 
Azt tanítják, hogy ne hagyjuk magunkat félrevezetni a látszat 
által, ne tévesszen meg bennünket az, ami a világ számá-
ra nagy, bölcs és hatalmas. Lélekben induljunk el Betlehem 

felé, oda, ahol egy egyszerû otthonban, egy szeretettel és 
hittel teli édesanya és apa között felragyogott a magasból 
kelô Nap, a világegyetem királya, akire boldogan bízhatjuk 
életünket ebben az esztendôben is.

Hüse József, atya

TiszTA lAppAl 2014-ben.

Tiszta lappal indulni. Tabula rasa. Újévi fogadalom. Hi-
szem, az idén minden sikerülhet!

Lehetséges? A naptárunk szerint igen. Kinyitottuk, meg-
szagoltuk, frissnek tûnik.  Mindaddig, amíg bele nem kerül 
az elsô bejegyzés. Hamar kiderült, feladataink, terheink, 
de lehetôségeink is örökségképpen átnyúlnak a múltból. 
Visszatekintünk, nosztalgiázunk. A jövô ismeretlen. Min-
den mérhetô valamivel, kivéve az idô. Az csak önmagával 
mérhetô, ezért titokzatos. Úgy megyünk elôre, mint a rák, 
háttal a jövô felé. Csak azt látjuk, ami már megtörtént. 

Kifogytam, semmim sincs! Ez az egyik véglet. A másik: 
Tele vagyok, túl sok mindenem van, nem bírom. Ha nem 
Isten áll a dolgok közepén, nem marad más, csak a saját 
énem. Minden út hozzám vezet. Önmagam helyett szabad 
most fölfelé nézni. Református Egyházunk ez évi vezérigéje 
Efézus 1, 12,14: Isten dicsôségét magasztaljuk!      

Milyen lesz az újesztendô Füzesgyarmaton? Olyan átla-
gos, rosszabb, mint az elôzô, de jobb, mint az azt követô! 
- jön a megszokott cinikus válasz. Vigyázat! Ezt követi a 
sodortatás, másra mutogatás, más okolása, személyes 
felelôsség elhárítása. Szamárfüles lesz a lap, macskakapa-
rás, ami rákerül! Van választási lehetôségünk. Lehetôségem 
van újra kezdeni! Gondolkozni, dönteni, mértéket tartani. 
Aggódás helyett imádkozni. Református örökségünkhöz 
hozzátartozik, tudjuk, kinek hiszünk, gondolkodunk, mér-
téket tartunk, mindezekért felelôsséget vállalunk Isten és 
emberek elôtt. Krisztussal tiszta lappal indulunk. Újat ír rá 
Isten ujja. Lezárható a múlt, immár nem törékeny játék a 
remény…A tiszta lap nem érdem. Ajándék. Kegyelmi aján-
dék. Ha Istentôl megkaptuk, akkor megváltozik az életünk. 
Egészen. Megtehetjük azt is, hogy rendezzük az eddig írta-
kat, és az újakat már ebbe a rendszerbe írjuk. Nem egyedül, 
hanem azzal, aki a tiszta lapot nekünk adta. Mindenható 
már annyiszor áldást adott az ilyen életekre, nem is értem, 
miért kísérletezünk újra és újra valami mással.

A Füzesgyarmati Református Gyülekezet nevében kívá-
nok megújult évet, erôt, szeretetet. Áldás-Békesség!            

Tóth Zoltán, református lelkipásztor 

felhívás: Felnôttek részére, az újévben konfirmációi fel-
készülés indul, ismét várjuk az érdeklôdôket!

Január jeles eseménye az ökumenikus imahét.
Képünkön vendégein láthatóak Biharnagybajomból.

!
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Tovább A „kArácsonyi” úTon 2014-ben is…

Elmehet-e a karácsonyi örömünneplés, elmúlhat-e 
nyomtalanul életünkbôl? Bizony nem, mert akkor nem volt 
ôszinte a Betlehembe való megérkezésünk és találkozá-
sunk az Isten által számunkra küldött, nekünk megszüle-
tett Megváltóval.

Így gondolkoztunk, amikor Szenteste több tízezer forint 
értékû ajándékot adtunk át gyermekeinknek. Az Ünnep 
elôtt 55 ezer forint értékben tüzelôt vásároltunk négy rá-
szoruló kisnyugdíjasunknak az Unitárius Gondviselés Se-
gélyszervezet adományából. Úgyszintén a Jézus-váráskor 
öt többgyermekes család, szintén e támogatásból közel 
20 kg-os, gazdag és értékes élelmiszercsomagot vehetett 
át. A gyönyörû karácsonyfa mellett az angyali csomagok 
mellett az Unitárius Alapítvány segítségével pénzjutalmat 
osztottunk ki a hûséges és kitartó, templomba és vallás-
órára járó hittanosunknak.

Szenteste legmeghatóbb eseménye egy, nem unitári-
us, nyolcgyermekes, gyönyörû család megajándékozása 
volt, ahova a lelkész, felesége és Kovácsné Czeglédi Má-
ria Tünde presbiterünk, önkormányzati képviselô és férje, 
mint valami alkalmi „betlehemi angyalok”, vittük el a gyü-
lekezet és a képviselônô ajándékát. Könnyekig megható 
volt az esemény. A ház minden sarkából lassan-lassan 
elôbátorkodtak a gyerekek, már amelyikek nem voltak 
ölben és Mózes-kosárban. Közös éneklésünk, imánk bi-
zonyára eljutott Istenhez igazi, hiterôsítô karácsonyt vará-
zsolva mindannyiunknak.

Így kell 2014-ben is tovább menni a „karácsonyi” úton! 
Bódás János versét idézem biztatásul: „Új esztendô…Nem 
tudja senki sem, / hogy mi vár reá, merre, hova lép. / Az 
ismeretlenség ködébe rejtve / mi van: örvény, orom, vagy 
szakadék? / Nincs kikövezett út, egyenes pálya, / biztos 
cél felé vezetô sínek. / Hogy a holnap titkát is kitalálja, / 
nem adatott meg soha senkinek. / Úgy megyünk a jövô 
felé, akárha / sötétbe lépnénk…De örvény, verem / Felett 
- jó tudni –védôn alánk tárja / hûséges karjait a kegyelem. 
/ Öröm, bánat, élet, halál, akármi / jöhet, szívem mégse 
nyugtalan, / tudom: Kik Istent szeretik, azoknak / minden 
javukra van!” (Róm 8:28)

Ez útravaló szellemében indultunk el folytatni a karácso-
nyi csodát. Újévi istentisztelet, vízkereszti megemlékezés 
után jött a 12-én tartott vallásszabadság ünnepe, amikor 
megidéztük az 1568-as tordai országgyûlés határozatát, 
az unitárius egyház „dávidferenci” világtörténelmi vívmá-

nyát, mely szerint mindenki azt a vallást gyakorolja, amely 
felfogásával megegyezik, mert a hit Isten ajándéka.

19-én megtartottuk gyülekezeti számadó-tervezô 
közgyûlésünket és az esedékessé vált tisztségviselôk vá-
lasztását. Ezzel a héttel elkezdôdött az egyetemes imahét 
is, amely évek óta testvéri találkozója a három történelmi 
felekezetnek. A hosszú farsangra kívánunk erôt, egészsé-
get, jó kedvet, lelki-szellemi épülést:

Balázsi László, nyug. mb. püspök.

mArgAréTA kArácsony

2013. év végén meggyulladtak az elsô adventi fények a 
város számos otthonában, azt jelezve, hogy valami köze-
ledik, valami eljön, amire érdemes várakoznunk. A meg-
gyújtott gyertya pislákoló fénye talán nem képes bevilágí-
tani az egész települést, de a szélben remegô lángjaival 
mégis sokat jelent számunkra, hiszen egy sokkal szebb és 
sokkal hatalmasabb dolgot jelenítenek meg.

A sorra meggyulladó gyertyák a SZERETETET szimbo-
lizálják, amely Jézus születésével érkezett el közénk több 
mint kétezer esztendôvel ezelôtt. Ebben az idôszakban 
minden valami más, minden új színben tûnhet fel. A 
mindennapok gondjai talán kissé háttérbe szorulnak, és 
elôtérbe kerülnek szeretteink, családunk, barátaink, és 
mindazok, akik így vagy úgy, de fontosak számunkra. 
Ilyenkor persze a közvetlen családtagjaink mellett a tá-
gabb közösségünkre is gondolnunk kell.

Minden településünkön élô emberre, minden 
Füzesgyarmatira. A célok pedig ugyanazok, mindenki le-
gyen boldog, megelégedett, nemcsak az ünnepek mámo-
rában, élményvilágában, hanem a mindennapokban is.

A Mûvelôdési Házban került megrendezésre a Mar-
garéta Karácsony, mely délutánon sokan vettünk rész, 
és nagyon jó hangulatban telt. A mûsort Jancsi bohóc 
Vándorszínházának társulata szolgáltatta. A kézmûves 
délután programjait az Egyesület tagjai mellett a 
Polgárôrség vezetôje, Gazsó Attila segítette. A Borostyán-
kert Otthon lakóit is meglátogattuk a gyerekekkel, egy kis 
meglepetésmûsorral készültünk, melyben Gulyás Réka 
segédkezett. 

Szeretetben, egészségben gazdag boldog új évet kívá-
nunk a város minden lakójának!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, egyesületi elnök
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igényeljen fürdôbelépô-TámogATásT!

A Tourinform Iroda munkatársai segítik a pályázatok elkészítését és benyújtá-
sát! Cím: Füzesgyarmat, Kossuth u. 89. (Volt Óvoda épülete) 66-47039; A nyer-
tesek az utalványaikat Füzesgyarmaton a Kastélypark Fürdôben is beválthatják!

Kedves Nyugdíjasok!
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében meghir-

dette a „Fürdôbelépô nyugdíjasok részére Erzsébet Kártyán” pályázatát. A pá-
lyázattal elnyerhetô támogatást az Alapítvány gyógyfürdôkbe szóló belépôjegy 
formájában nyújtja, amelyet 2500 forintos önrész befizetése után az ország 60 

gyógyfürdôjébôl választva lehet legalább 5, de akár 33 alkalommal is igénybe venni. A fürdôhelyszínek listája megtalálható az 
Erzsébet-program honlapján az Üdülôk és Szállásfoglalás menüpontban. A „Fürdôbelépô nyugdíjasok részére Erzsébet Kártyán” 
pályázati felhívásban foglaltak szerint a kedvezményezettek köre azon belföldi illetôségû, öregségi nyugellátásban részesülô 60. 
életévét betöltött személyek, akiknek rendszeres havi teljes összegû ellátása nem haladja meg a 147 000 forintot, valamint további 
adóköteles jövedelemmel nem rendelkeznek. A pályázati kiírásra kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon keresztül 
lehet jelentkezni. Benyújtás határideje: 2014. február 15. A pályázat részleteirôl a www.erzsebetprogram.hu honlap Pályázatok 
oldalán tájékozódhat! Továbbá az érdeklôdôk az alábbi elérhetôségeken kaphatnak felvilágosítást a pályázatról, ahol készséggel 
adnak tájékoztatást a pályázás menetérôl, vagy nyújtanak segítséget szükség esetén a pályázásban is. A telefonos ügyfélszolgálat 
munkanapokon 8 és 16 óra között fogadja hívásaikat! Telefon: 06 1 371 3242 • E-mail: ugyfelszolgalat@erzsebetprogram.hu

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját, barátait

2014. február 8-án, 18 órakor
a füzesgyarmati mûvelôdési házban
megrendezésre kerülô

TÁNCDALFESZTIVÁL
  - Dalok a múltból - 
címû zenés elôadásra.

Közremûködnek:
a békéscsabai jókai színház színmûvészei:

A mûsorban elhangzanak a 60-as, 70-es, 
80-as évek legnépszerûbb slágerei, 
melyek visszaidézik a legendás 
táncdalfesztiválok hangulatát.

szüleTések: 

szepTember: Megyesi Gréta 2013.09.11. • Solymosi Dóra 
Katalin 2013.09.23. • Bujdosó Hanka 2013.09.07. 
Tasnádi Ákos 2013.09.30.
okTóber: Tóth Márton Szabolcs 2013.10.04. • Nagy Leven-
te Szabolcs 2013.10.17.
november: Lakatos Milán Zoltán 2013.11.05. 
Mezô Dominik 2013.11.09. • Bálint Boglárka 2013.11.16.

december: Varga Bianka Nóra 2013.12.02.
Szoboszlai Virág Ágnes 2013.12.09. • Bere Korinna Fruzsina 
2013.12.10. • Czinczár Erik 2013.12.31.

házAsságkÖTések:
2013. december 14-én Szabó Edina és Petri Róbert, valamint 
2013. december 17-én került sor Csaba Krisztina és Bódi 
János házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak!


