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Nagy érdeklôdés mellett rendezték meg idén a Füzesgyarmati Gazda és 
Vállalkozónapokat, amelynek az újonnan megnyílt Hotel Gara adott ott-
hont. 8. oldal

Ajánló

Új oktAtási központ 
épül A városbAn
Türr István Képzô és Kutató 
Intézet közremûködésével 
egy szép intézménnyel 
gazdagodik a település.
 3. oldal

nyelvünk ápolásA Az 
iskolábAn
Az általános iskola gyerme-
kei több versenyen is kép-
viselték magukat, amely a 
magyar nyelv ápolását tûzte 
ki célul.
 3. oldal

Az emberek 
szolgálAtábAn
Bakonyi Juditnak szívügye 
a rászorulók támogatása és 
mindennapjaik megkönnyí-
tése.
 4. oldal

Ajánló

zsófi néni 90 éves!
„Nyugalom és szorgal-
mas munka a hosszú élet 
titka.”
 5. oldal

összefogás A 
nôkért
Raklapfestési pályázattal 
hívták fel a figyelmet a 
méhnyakrák elleni küz-
delemre. A közönség dí-
jat egy füzesgyarmati ifjú 
nyerte.
 6. oldal

megÚjulhAt gAcsári 
istván krónikájA
Közösségi támogatás-
sal új köntösbe öltözhet 
a Füzesgyarmati Krónika 
kiegészített és bôvített ki-
adással.
 6. oldal

Szeretettel
meghívjuk Önt és kedves
családját a Március 15.-i
ünnepségre, melynek kezdete 9 óra.

Ünnepi mûsort adnak a Kossuth
Lajos Általános Iskola növendékei.

Helyszín: Szabadság tér

Ünnepi beszédet tart
Bere Károly polgármester.
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biogáz üzem épül füzesgyArmAton

Füzesgyarmat lehet az egyike azon településeknek, 
amely mintául szolgálhat mások számára Magyarorszá-
gon a megújuló energiaforrások hasznosításában. Ennek 
egyik kiemelkedô lépésének tekinthetô egy biogáz üzem 
építése a városban. A tervezett üzem illetve erômû ala-
pító és támogató okiratát 2014. február 7-én, pénteken 
írták alá az érintettek a Gara Hotelben.

A már hagyományosnak tekinthetô Füzesgyarmati Gaz-
da- és Vállalkozói Napok rendezvénysorozatának egyik 
legjelentôsebb pillanatának is tekinthetjük a dokumen-
tum aláírását, amely a Füzes-Biogáz Kft. által tervezett 
biogáz üzem megépítésének kiindulópontját jelenti.

Az eseményt megelôzôen, mint amire Bere Károly, a 
város polgármestere is emlékeztetett az aláírással kap-
csolatosan, korábban több fejlesztô céggel, illetve a Szent 

István Egyetemmel együtt létrehozták a „Klaszter a Környezettudatos Fejlôdésért” társulást annak céljából, hogy a 
városban egy úgynevezett zöldenergia park létesülhessen, amely egyfajta mintaparkja lehet a megújuló energiaforrás-
oknak. A dokumentum aláírásával most valósulhat meg ennek keretében az elsô konkrétum a biogáz hasznosításával, 
de a késôbbiekben egyéb energiaforrások hasznosítását is célul tûzték ki, hogy minél több olcsó, környezetbarát és 
gazdaságos energiát lehessen a településen élôk és a város szolgálatába állítani.

A biogáz hasznosításával mûködô erômûvek mûködésével kapcsolatosan a környezô országokban és a világ más ré-
szein már kedvezô tapasztalatok vannak, és Magyarországon is mûködnek ilyen üzemek, de a zöldenergia ilyen irányú 
hasznosításában sokkal nagyobb lehetôségek rejlenek.

A Füzesgyarmaton megvalósuló beruházás egyik célja, hogy a növényi és állati eredetû hulladékok átalakításával, 
melybôl biogázt állítanak elô, amelynek elégetésével villamos- és hôenergia keletkezik. Az így termelt áram az országos 
villamoshálózaton keresztül „zöld” energiaként értékesíthetô lesz, míg a hôenergia a településen hasznosul, részben 
kiváltva a jelenleg használt földgáz tüzelôanyagot.

A másik jelentôs cél, hogy a folyamat során keletkezô mellékterméket a helyi termôterületeken talajjavításra lehet 
hasznosítani, és így csökkenthetô az eddig használt szerves és mûtrágya mennyisége. Ez egyben elôsegíti Füzesgyarmat 
és térsége hulladékgazdálkodásának megreformálását is, mivel az így keletkezô trágya metántartalma jóval alacso-
nyabb, mint az eddig használt, hagyományos módszerekkel kijuttatott trágyáké, így a környezetre jóval kevésbé ártal-
mas módszerrôl beszélhetünk.

A megépülô üzem elsôsorban a településen mûködô Macskási Tejtermelô Zrt. és a Füzes Kacsa Kft. tevékenysége 
során keletkezô istállótrágya és hulladék hasznosítására épülne, de egyéb mezôgazdasági melléktermék feldolgozása 
és energiatermelésre való hasznosítására is lehetôség nyílik az erômû által. A jelenlegi számítások szerint a biogáz 
üzem hulladék hôjének köszönhetôen közel felére csökken az állattartók földgázigénye a fûtés tekintetében, így a helyi 
gazdálkodóknak is nagy segítséget jelenthet az üzem megépítése.

A Szent István Egyetemmel – amelyet Puskás János dékán képviselt a Gazda És Vállalkozói Napok pénteki rendez-
vényén -, együttmûködve és a már említetett Klaszter révén a biogáz üzem a szakemberképzésben és az oktatásban 
is jelentôs szerepet tölthet be, így a termelés mellett az innovációban, a fejlesztésben és a szakemberek ismereteinek 
bôvítésében is úttörô szerepet tölthet be a füzesgyarmati beruházás.  

Dr. Balogh István, az Agrár Munkaadói Szövetség elnöke az elinduló beruházás kapcsán azt emelte ki, hogy mindez a 
megújuló energia hasznosításában egy újabb szemléletet hoz, és egy olyan rendszer valósulhat meg általa, mely katali-
zátor lehet a vidékfejlesztést tekintve. Véleménye szerint a füzesgyarmati biogáz erômû Magyarország már térségeinek 
is mintául szolgálhat majd a jövôre nézve oly fontos megújuló energiaforrások hasznosításában.

Az aláírók között volt Csehország egyik legnagyobb biogáztermelôjének tekinthetô Bioproject Holding SE képvise-
letében Zdenek Kos is. Az 1994-ben alakult cég Csehországban eddig 22, Szlovákiában 14, Lengyelországban és 
Moldovában pedig egy-egy erômûvet épített. Magyarországon a füzesgyarmati lenne az elsô, amit megvalósítanak. A 
beruházáshoz szükséges engedélyek megszerzése után a kivitelezés már tavasszal megkezdôdhet, és remélhetôleg 
minél hamarabb a település szolgálatába áll az üzem. írta: Kincses Zoltán

A Margaréta Családos Egyesület tisztelettel megköszöni
2013 évi támogatóinak személyi jövedelemadójuk 1 %-át.

Melyet programok megvalósítására, gyermekek táboroztatására fordít.
Kérjük továbbra is támogassák szervezetünket.

Egyesületünk adószáma: 18144277-1-04
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oktAtási központ épül városunkbAn

A jelenlegi mûvelôdési ház helyén egy szép, új komp-
lexum épül, amely képzési és oktatási feladatok kiszol-
gálása mellett kultúrális és egyéb rendezvényeknek is 
otthont adhat a maga színháztermével és többfunkciós 
termeivel. Mindamellett egy impozáns épülettel gazdago-
dik Füzesgyarmat.

Magyarország kormánya célul tûzte ki a társadalmi 
felzárkóztatást, a mélyszegénység megszüntetését és 
az esélyegyenlôség terén európai uniós és hazai finan-
szírozású projektjeivel fôként az álláskeresôket, alacsony 
végzettségûeket, megváltozott munkaképességûeket se-
gíti a felzárkózásban. Fô partnere a Türr István Képzô és 

Kutató Intézet (TKKI), amely komplex társadalomfejlesztéssel foglalkozik. A programok kidolgozásában és megvaló-
sításában a TKKI meghatározó szerepet tölt be, 2014 tavaszán az országban 16 helyszínen kezdôdik el az oktatási 
központok kialakítása, melyek közül az egyik helyszín Füzesgyarmat. Városukban a mûvelôdési ház épülete lesz tel-
jesen átépítve. Itt zajlanak majd az oktatások, valamint a kutatások is. A felújítás után a város vagyona gyarapodni 
fog, ráadásul megújult környezetben más célokra is tudják majd használni az épületet. Az oktatási központtal városuk 
remélhetôleg egy kistérségi központtá is válik, hiszen a felzárkóztatási, kutatási programok a környezô települések be-
vonásával fognak megvalósulni. A kutatási programokban a TKKI fô partnerei a Debreceni Egyetem, a gödöllôi Szent 
István Egyetem, valamint a térségben mûködô terület- és településfejlesztéssel, oktatás-szervezéssel és képzéssel 
foglalkozó nonprofit kft-k. Az oktatások, kutatások a helyi igé-
nyekhez, tradíciókhoz kapcsolódva fognak megvalósulni, hosz-
szú távú megoldást kínálva a társadalom legégetôbb problé-
májára, a munkanélküliség megszüntetésére.

Erre az embereknek is van igényük, hiszen értékteremtô 
munkával szeretnének jövedelemhez jutni.

A programoknak köszönhetôen reményeink szerint bôvülni 
fog a foglalkoztatottak száma, egyre többen lesznek képesek 
arra, hogy saját jövedelmükbôl tartsák el magukat és család-
jukat, egyre többen lesznek képesek arra, hogy elôbbre lép-
jenek, és számottevô mértékben csökkenni fog ezáltal a sze-
génység is. 

Kiss Attila és Rimóczi Sándorné, projekt-elôkészítés vezetôi

iskolánk életébôl

A mindennapos tanulás mellett iskolánk pedagógusai nagy gondot 
fordítanak a tanulók tehetséggondozására is. Január közepén került sor 
a felsô tagozatos tanulók részére a Kazinczyról elnevezett szépkiejtési 
verseny iskolai fordulójára. A verseny célja, hogy anyanyelvünk ápolá-
sa érdekében igényes, kulturált és kifejezô magyar beszédre, a ma-
gyar nyelv iránti szeretet kibontakoztatására ösztönözze az ifjúságot. A 
gyôztesek februárban a területi versenyen mérettetnek meg. A hónap 
végén a 2-4. osztályban tanuló diákjaink szépolvasó-versenyen mér-
ték össze tudásukat. Évfolyamonként az elsô három helyezett képviseli 
iskolánkat Szeghalmon. A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémiai 
idén is meghirdetett felmenô rendszerû nemzetközi anyanyelvi tanul-

mányi versenyének iskolai fordulójára február 14-én kerül sor az 1-8. osztályos tanulók részére. A játékosok izgalmas 
és fejtörô nyelvi, nyelvhelyességi, helyesírási feladatokat oldhatnak meg, miközben anyanyelvünk hagyományaival, 
különleges értékeivel is megismerkednek. Szeghalmon a Zrínyi Ilona matematika verseny területi fordulóján indulnak a 
gyarmati gyôztesek. Az összeállított feladatsorokkal elsôsorban a tanulók logikus gondolkodását kívánják mérni.

Iskolánk is benevezett és részt vett a Magyar Kultúra Napján megrendezett „Együtt szaval a Nemzet” programba, 
amelynek keretében a világ magyar nyelvû általános és középiskoláinak tanulói együtt szavalhatták a Himnuszt az 
internet segítségével.

A Simonyi Zsigmond helyesírási versenyre benevezett tanulók február 27-én adnak számot tudásukról. A verseny 
célja: anyanyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelôsségtudat és az anyanyelv szeretetének az erôsítése. 
A versenyen a diákok helyesírási készségét mérik. A sok versenyzés mellett jut idô a kikapcsolódásra is. Február a 
farsang idôszaka, melyen farsangi mulatsággal, télûzô felvonulással búcsúztatjuk az évszakot.

Tóthné Nagy Ilona
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füzegyArmAti tehetségek…
Bakonyi Juditot szeretném bemutatni a város lakóinak, aki 

Budapesten hajléktalanokkal foglalkozik. Egy olyan területen, 
melyre napjainkban sajnálatos módon igen nagy az igény. 

„A fôiskolán mindig azt mondtam, hogy én sose fogok haj-
léktalanokkal dolgozni. Akkor még nem tudtam, hogy meny-
nyire elsiettem ezt a kijelentésemet. Kisújszálláson végeztem, 
ahol nagyon hamar kiderült, hogy a gazdasági szakma nem 
az én pályám. Érettségi után egy véletlennek köszönhetôen 
kerültem el Gyulára, ahol találkoztam azokkal az emberekkel, 
akiken keresztül megtaláltam a hívatásom. A gyulai két év 
alatt ismertem meg az állami gondoskodás kifejezést, talál-

koztam „zacis” srácokkal, és egy akkor még fel nem avatott katolikus pappal, aki vallástörténetet tanított nekünk. A 
maga speciális, imádni való módján. Az Ô beceneve „Süss fel nap”, ami azt hiszem, mindent elárul róla. Az ô segítsé-
gével kerültem be az Ágota Alapítványba, ahol állami gondoskodásban élô gyerekekkel foglalkoztunk. Nem volt kérdé-
ses, hogy megtaláltam a hivatásom, egyenes út vezetett a szociális munkás képzésre. Diplomát a Pécsi Egyetem Illyés 
Gyula Pedagógiai Fôiskolán szereztem meg. Ekkor már a fôvárosban laktam, és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnál 
dolgoztam a Játszva megelôzni programban. A Máltás munkámmal párhuzamosan tevékenykedtem a Rés Alapítvány-
nál, mint az utcai program vezetôje. Részt vettem a nyolcadik kerület leghúzósabb ifjúsági terének a megnyitásában, 
találkoztam a Lujza utca nem könnyû, vagány gyerekeivel. Az alapítványi munkám során kerültem kapcsolatba két zse-
niális szociális munkással, akik felkértek, hogy indítsam be az 50 fôs átmeneti szállójukat. Az átmeneti szálló beindí-
tása után egy véletlen során találkoztam a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel. A tavalyelôtti krízis hidegben a se-
gélyszervezet az utcán élôknek nyitott egy krízismelegedô pontot a keleti pályaudvarnál. Így kezdôdött a pályafutásom 
a segélyszervezetnél. Kezdetben egy ELMÛ ÉMÁSZ programot koordináltam, belefolytam a Segélyközpont életébe, de 
párhuzamosan elkezdtem azon dolgozni, hogy a Segélyszervezetnek is legyen a fôvárosban hajléktalan ellátó intézmé-
nye. Csepelre esett a választás, hisz ott is mûködtettünk egy krízismelegedô pontot. Tavaly márciusban megszereztük 
a mûködési engedélyünket, és 50 fônek biztosítjuk az alapellátást. A nappali melegedô egy alacsony küszöbû ellátás, 
ide azon személyek jönnek, akik az utcán, erdôben, parkban, elhagyott épületekben élnek. A segélyszervezetnek, az 
alapellátáson túl egyik alapelve, hogy segítséget nyújtson azon klienseknek, akik együttmûködôek, akik vissza akarnak 
térni a munka világába. Munkát keresünk nekik, ruhát pótlunk, ha mennek interjúra, hisz elsô benyomást csak egyszer 
tehet az ember. Nagyon izgalmas munka. Az én munkámban nincsenek látványos sikerek, csak pici aprók. 

Ha elegem van a nagyvárosból, a sok emberbôl, a nyüzsgésbôl, a hangzavarból, akkor haza jövök, és gyarmaton 
pihenem ki magam. Feltöltôdve jövök vissza a nagyvárosba, és folytatom a hivatásom.”

Lejegyezte: Suchné Szabó Edit

csoportos foglAlkozások A munkáltAtóknAk

Megoldás munkáltatóknak és megváltozott munkaképességû munkavállalóknak!
Megtalálja Önnek a megfelelô munkahelyet! Munkaerôt a Béthel Alapítvány!
Jelentkezni a Családsegítô Szolgálatban Pengô Lászlónénál.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„gAzDálkoDj okosAn”
Csoportos tanácsadás a háztartások nehéz helyzetének javítására

Csoportvezetô: Bogya Istvánné 
A csoportos találkozások száma 8 alkalom.

Témákból: 
1. Adósságrendezési tanácsadásról: (háztartási napló, idô – pénz – energiagazdálkodásról)
2. Háztartási Ismeretek: okos ötletek a konyhában, hasznos fortélyok a ruhatárban, házi praktikák.
3. Házi kiskertrôl: Mit, mikor hogyan veteményezzünk és dolgozzunk fel.
4. Házi kisállattartásról: Milyen haszonállatokat hogyan gondozzunk és neveljünk.
5. Banki hitelekrôl:  Hogyan válasszunk bankot, hitelt, Lakás hitelekrôl, 

Bankkártyákról, Takarékszövetkezeti lehetôségekrôl.

Jelentkezni folyamatosan a Családsegítô Szolgálatban személyesen, vagy telefonon a 06-66/491-055.
 A csoportok elôzetes bejelentkezést követôen 10-14 fôvel indulnak.
A munkában lévô érdeklôdôk számára külön csoportot alakítok.
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A hosszÚ élet titkA A szeretet,
A sok munkA és A nyugAlom

Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy város-
unk „szépkorú” lakói iránt kifejezze megbecsülését és tisz-
teletét. Ennek egyik módja és megnyilvánulása, hogy szüle-
tésük kerek évfordulójának egy kis ajándékkal köszönti ôket. 
Így volt ez Orosz Lászlóné, Zsófi néni esetében is, aki nem-
rég, 2014. február 2-án töltötte be 90. életévét. Ennek a 
szép évfordulónak és születésnapnak az alkalmából adta át 
számára Bere Károly polgármester úr Orbán Viktor miniszter-
elnök úr üdvözlô levelét, és az önkormányzat jókívánságait.

Zsófi néni Füzesgyarmaton született egy kilenc gyerme-
kes család tagjaként. Elemi iskolái elvégzése után háztar-
tási alkalmazottként – mint akkoriban sokan mások -, egy 
uradalomban dolgozott. Füzesgyarmaton ismerkedett meg 
párjával, akivel 1946. január 12-én kötöttek házasságot. 

Bakonszegen építettek családi otthont, majd 19 év után visszatértek szülôvárosába, Füzesgyarmatra. Az akkori 
TSZ-ben kapott a férje munkát, ô pedig a háztartás körüli teendôket látta el, emellett a férje mellett a földterületek 
mûvelésében és a jószágok ellátásában is segédkezett. Amire szükség is volt, hiszen otthon volt tehén, hízó és baromfi 
egyaránt. Füzesgyarmaton a Báthory u. 10. szám alatti házban éltek közösen 2 lány és egy fiú gyermekükkel, sajnos a 
fia már nem lehet közöttünk. 1991-ben a férje is eltávozott, de 5 unokája és 7 dédunokája boldogabbá teszi napjait, 
fôként, ha az egész család itthon van.

Testvéreivel együtt szigorú nevelésben részesültek, mégis fontosnak tartotta kiemelni, hogy régebben jobban össze-
tartottak a családok, és a testvérek is nagyobb szeretetben viseltettek egymás iránt. Ennek megfelelôen ôk is nagyon 
összetartó családban nôttek fel.

Katalin lánya több éve besegít, de szerencsére olyan egészségnek örvend, hogy a mai napig saját maga kapálja a 
virágos keretet, és fôz, mos, takarít. 75 éves koráig még gyógyszereket sem kellett szednie. Arra a kérdésre, hogy mi 
a hosszú élet titka: azt mondta, hogy legfôképpen a szeretet és a nyugalom.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, önkormányzati képviselô

vöröskereszt 2013-As hírei

július: Két véradást szerveztünk ebben a hónapban, az egyik városi szintû nagy véradás 
volt, a másikat a Csôröge Fesztiválon rendeztük meg.

Augusztus: Ebben a hónapban egy nagycsaládnak gyûjtöttünk adományt, a gyermekru-
hákat át is adtuk a családnak, akik örömmel fogadták a csomagot.

szeptember: Megszerveztük a prosztata rákszûrést, amelyen szép számmal jelentek meg 
férfiak a veszélyeztetett korosztályból. Alapszervezetünk tagjai részt vettek a „Te szedd” moz-
galmon. Sajnáltuk, hogy a rendezvényen kevés szervezet képviseltette magát.

október: Városi szinten egy nagy véradásunk volt. A KUKA Robotics Hungária Ipari Kft.-nél kettô nagy véradást 
tartottunk. Részt vettünk a „Tegyünk ma a holnapért…” rózsaszínszalagos mellrák sétán, amely 2013. október 12-én 
már második alkalommal rendeztek meg településünkön. Ezen a rendezvényen véradást szerveztünk, melyen szép 
számmal megjelentek.

november: A többszörös véradókkal egy nagyon szép kirándulást tettünk Gödöllôn.

December: Ünnepi véradást szerveztünk, ahol díjaztuk és megvendégeltük a rendszeres véradóinkat. 25 fôt tudtunk 
elismerô oklevélben részesíteni. Szerencsére nagyon aktívak a donorjaink és szívesen jönnek a hívásainkra. Szép dolog 
is az önkéntesség, fôleg tudni azt, hogy egy véradó három emberen segíthet, ha a kezét nyújtja.

Köszönjük minden jó szándékú embernek, akik egész évben támogatták a Vöröskereszt munkáját bármilyen formá-
ban, legyen az a véradásokon való aktív részvétel, adomány, vagy a tagsági bélyeg megvásárlása. Minden kis segítség 
hozzájárul munkánk sikerességéhez és a véradóink megbecsülésére.

Köszönjük a város vezetôinek, a Képviselô-testületnek a támogatásokat, mindent, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy 
ilyen gazdag eseményekkel teli évet zárhassunk.

Szôke Józsefné Kati, Magyar Vöröskereszt helyi alapszervezetének vezetôje
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„e két szív régótA egymásért Dobog,
e két kAr 50 éve egymásbA fonóDott…”

Az 1964. február 1-jén kötött házasságot Bere József és Deb-
receni Emma. Vízerné Istvánné anyakönyvvezetôt ismételve, 
egymás kezét fogva újították meg házassági fogadalmukat. 

50 év együtt töltött, boldog-keserû év. Az egymás melletti 
kitartás, a hit, remény, hogy minden helyzetbôl van kiút, példa-
mutató érték kell, hogy legyen a fiatalok számára. Hiszen régen 
is és most is alapvetô érték volt és lesz a Család. 

És mi a nyitja ennek az öt évtizednek: - Egymás iránti elfogadás és türelem! - ahogy Jóska bácsi és Emma néni 
említette. - Minden kornak megvan a maga szépsége!

Az Aranylakodalom megôrizte családias hangulatát, mindenkinek örömet és boldogságot vitt a szívébe. A szûk csa-
lád mellett Bere Károly polgármester úrral mi is köszöntöttük az ünnepelteket. 

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk az aranylakodalmát ünneplô házaspárnak!
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, önkormányzati képviselô

füzesgyArmAt élen jár
A méhnyAkrák szûrésben

Január hónapban számos programon hívtuk fel a fi-
gyelmet városunkra, annak köszönhetôen, hogy élen já-
runk a Méhnyakrák szûrés illetve a prevenció területén.

Elsôként a – Mályvavirág Alapítvány által meghirde-
tett - országos Raklapfestô pályázaton nyerte el a kö-
zönség díját fiatal tehetségünk, Török Krisztián. Ennek 
köszönhetôen festhettük meg Békéscsabán a gyönyörû 
festményt, amely szintén a megelôzésre, a rendszeres 
szûrésre irányult. Az említett festményt január végéig 
láthatták az érdeklôdôk a Csaba Centerben, illetve azok 
a nôk írhatták alá a kész mûvet, akik az elmúlt egy év-
ben jártak nôgyógyászati szûrésen.

Ezt követte - az országban egyedülálló módon – az az 
ingyenes Méhnyakrák szûrés, amely városunkban zaj-

lott. Elôterjesztésemnek köszönhetôen Füzesgyarmat város Képviselô-testülete biztosította az anyagi forrást az emlí-
tett szûrésre, 100 nô részére. A szûrést Dr. Zákány Zsolt szülész-nôgyógyász, a Berettyóújfalui Kórház Osztályvezetô 
Fôorvosa végezte. A szûrésre összesen 96 fô jelent meg, amely kimagasló eredmény az országos adatokat is figye-
lembe véve. Itt szeretnék köszönetet mondani a védônôknek, akik segítették munkámat a szervezésben illetve a 
szûrésen. 

A szûrés egyediségével sikerült ráirányítani a figyelmet Füzesgyarmatra, hiszen a 8. Európai Méhnyakrák Megelôzési 
Héten is beszámolhattam Budapesten az eredményekrôl. 

További célom, hogy településünkön egyéb nôi szûréseket is biztosítsunk – a Méhnyakrák szûrés mellett - az 
elkövetkezô idôszakban nôtársaim részére, hiszen az igény meg van rá!

Suchné Szabó Edit, önkormányzati képviselô

felhívás A gAcsári krónikA megjelenése kApcsán

Füzesgyarmat város lakossága, a városból elszármazott polgárok, a gazdasági szervezetek és az önkormányzat 
együttes összefogásával és támogatásával kezdeményezzük a Gacsári Krónika átdolgozott és napjaink fontos elemei-
vel kiegészített és bôvített kiadását füzesgyArmAti krónikA címmel.

A megjelentetésre szánt könyv tartalmazza Gacsári István református lelkész városunkról szóló XVIII. századi feljegy-
zéseit, kordokumentációját, valamint a függelék részben a jelenkor rövid monográfiáját, fotótörténeti albumát.

A könyv legvégén felsorolásra kerülnek a kiadást segítô és támogató családok nevei is. A kiadvány iránt nagy az 
érdeklôdés a civil szervezetek, a vállalatok, az elszármazottak és a helyi polgárok részérôl, sokan jelezték hajlandósá-
gukat anyagi támogatásra is. Ennek érdekében keressük meg Önt (Önöket), hogy anyagi lehetôségeikhez mérten szí-
veskedjenek támogatást nyújtani a könyv megjelentetése érdekében. Köszönettel vesszük, ha kezdeményezésünkrôl 
értesíti munkatársait és ismerôseit.

A támogatás történhet készpénzes befizetéssel bármelyik OTP fióknál, valamint átutalással az alábbi elkülönített 
számlaszámon: 11733223-15344681-10060005. A beérkezett anyagi támogatásról és annak felhasználásáról szi-
gorú könyvelést és elszámolást végzünk. A kiadvánnyal és a támogatással kapcsolatban tájékoztatást nyújtunk az 
alábbi telefonszámokon: 66/491-709, 66/491-956, 30/382-5885. Köszönjük, hogy megtisztelt figyelmével és elôre is 
megköszönjük, ha anyagiakkal is támogatja várostörténeti kiadványunkat.

Makra Péter és dr. Makai Sándor, szervezôk
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egyházAink élete
„bár szétszAkADvA él Az egyház,

jézusbAn mégis egy lehet...”

Imahét a Krisztusban élôk egységéért
Immár sokadik alkalommal került sor településünkön is 

az ökumenikus imahét alkalmainak megtartására. A 2014.
évi világ imahét témáját a Kanadában élô keresztény test-
vérek ökumenikus csoportja állította össze, Pál apostol 
Korinthusiakhoz írott elsô levelének 1:1-17-ig terjedô ige-
szakasza alapján, „ Hát részekre szakítható-e Krisztus?”

A január 19-26-ig tartó héten a hívô közösségek Pál 
apostol levelének egy-egy tanácsával, útmutatásával ta-
lálkoztak, hogy a Jézus Krisztusban hívôk Isten egy népé-
vé válnak, mert közelebb kerülnek Istenhez a Szentlélek 
terve szerint. Az egyház, /nem külön-külön a hívek/ Isten 
minden kegyelmi ajándékát megkapta Jézus Krisztusban. 
Ezért fontos az egyházban az egyértelmû prófétálás, pré-
dikálás, igehirdetés, tanítás. Az egyház kincse kétezer 
éven át az igehirdetés volt.

Református gyülekezetünk elsô alkalma Biharnagy-
bajomban volt, ahol a már több éve kialakult testvéri kap-
csolat jegyében nagy szeretettel fogadtak bennünket. Az 
igét és annak magyarázatát Tóthné Orosz Ildikó lelkipásztor, 
és Hüse József plébános úr tolmácsolásában hallhattuk. 
Utána gyülekezetünk és a bajomi férfikar énekkari szol-
gálata következett, majd pedig a szeretetvendégség alatt 
beszélgetésre került sor a régen látott jó ismerôsökkel.

Következô alkalmunk az Unitárius templomban volt, 
ahol Tóth Zoltán tiszteletes úr és Hüse József plébános úr 
igeszolgálatát hallhattuk, Balázsi László tiszteletes úr pe-
dig nagyon szép versben mondta el imádságát. Agapéval 
– szeretetvendégséggel -, beszélgetéssel zárult az alka-
lom. Másnap este a kis Katolikus kápolnába voltunk hi-
vatalosak, ahol Istennek a lelkipásztorok szívére helyezett 
üzenetét hallgattuk Tóth Zoltán és Balázsi László által. Az 
imádságot Lengyel Antal és Hüse József plébános urak 
celebrálták. Ezután Balázsi László és kedves felesége egy 
gyönyörû énekkel ajándékozott meg bennünket. Az alka-
lom itt is szeretetvendégséggel ért véget. 

A hét záró alkalma gyülekezeti házunkban volt, ahol sze-
retettel fogadtuk mindhárom gyülekezet tagjait. Lelkipász-
toraik végezték az igeszolgálatot, Tóth Zoltán tiszteletes úr 
- mint házigazda- köszöntötte a szép számú gyülekezetet 
/közel nyolcvanan voltunk/, és imádkozott a Krisztusban 
hívôk egységéért. Itt szintén hallhattuk Balázsi László és 
felesége Marika ének-szolgálatát, a bajomi férfikórust, és 
mint mindegyik alkalommal, most is a református énekkart, 
valamint az általunk tanított -133. zsoltár átiratát, melyet 
Gryllus Dániel hangszerelt: Mily gyönyörûség, íme lásd, ami-
kor az atyafiak együtt muzsikálnak!...” kezdetû éneket Hüse 
atya orgona kíséretében mindannyian együtt énekeltük.

Finom teával, forralt borral, szendviccsel, sütemények-
kel kínáltuk a testvéreket. A jó hangulatban eltöltött este 
után Isten áldásával tértünk haza hajlékainkba.

Még utoljára, de nem utolsó sorban örömmel szeret-
ném hírül adni, hogy a legutóbbi presbiteri gyûlésünkön 
Tóthné Orosz Ildikó lelkipásztor asszonyt a Füzesgyarmati 
Református Gyülekezet beosztott lelkészévé választottuk. 
Áldozatos munkáját eddig is élvezte a gyülekezet, további 
munkájára Isten gazdag áldását kérjük. Áldás, békesség!

Gergely Józsefné, gondnok

fArsAngos február komoly gonDolAtokkAl…

Hosszú lesz a farsang ebben az esztendôben. Az erdélyi 
9 éves Horváth Tünde írja verspróbálgatásában: Itt a far-
sang, itt van, itt, / vidámság van, ünneplik. / Örvendjetek 
fiúk, lányok, / jó mulatást kívánok!” De az önfeledt farsangi 
jókedv idején komoly dolgokkal is kell foglalkozzunk, min-
dent át kell gondolnunk az eltelt esztendô történéseibôl, 
számadást kell tartanunk, hogy a böjtbe való megérkezés-
kor és azon át méltóak legyünk a húsvéti, krisztusi diadal 
befogadására, az isteni örökélet emberi megvallására.

Meghitt, új esztendei kezdet után sokunk számára lel-
ki feltöltôdést adott az ökumenikus imahét. Megszokott 
híveink templomról templomra járva bizonyságát adta az 
ôszinte keresztényi-keresztyéni összetartozásnak a tele-
pülés határain belül és kívül. Gyülekezetünkben is meg-
volt a számadás, kicsi közösségünk ismét erején felül tel-
jesített Isten segítségével az elmúlt évben is a rengeteg 
rendezvénnyel, a település évek óta legnagyobb esemé-
nyével, az alföldi unitárius búcsúval, amelynek díszvendé-
ge az Országgyûlés alelnöke, Lezsák Sándor volt, immár 
harmadszor. Reménytelen lenne felsorolni minden gyüle-
kezeti történést. Most az egyházközség megválasztotta a 
hiányzó tisztségviselôket, presbitereket, zászlóanyákat. Új 
gondnoknak Kovácsné Czeglédi Mária Tündét, eddigi pres-
bitert, önkormányzati képviselôt, a szociális bizottság, és a 
Margaréta Családosok Egyesületének elnökét választotta. 
Mindannyian le is tették a hivatali esküjüket.

A farsang hosszúsága miatt beleesik az idôbe a Kom-
munizmus Áldozatainak Emléknapja, amit február 23-án 
tartottunk meg. Társadalmi változásaink a gyülekezeteink 
tagjainak, minden vallásos ember részvételét kéri a min-
dennapi életben való részvételt is a hitélete megélése 
mellett. Jézus is ezt tette, amikor evangéliumát hirdette a 
szegények, az elnyomottak, a kirekesztettek érdekében a 
világi és vallásos hatalmaskodók ellen.

Megemlékezésünkön az alkalomhoz illô versek, éne-
kek hangzottak el, beszédet mondott Bere Károly polgár-
mester, szerepelt a Népdalkör kórusa és a reformátusok 
énekkara. A három felekezet lelkésze is elmondta igei gon-
dolatait egy nagyon sötét és kegyetlen, emberi életeket 
sem kímélô korról, imádkozva, hogy soha többé ne térjen 
vissza olyan idô, amikor magyar ember magyar testvére 
ellen emel kezet. Egy hét múlva sor kerül a gyülekezeti far-
sangolásra, március elsô vasárnapján, amikor gyerekeink 
is kimutathatják jókedvüket különbözô jelmezekbe öltözve. 
Gyermekistentisztelet lesz, szeretetvendégséggel, tombo-
lázással és a sok finomság elfogyasztásával. Az ötletes jel-
mezeket, beöltözéseket a gyülekezet jutalmazni fogja.

Aztán a következô héten, kedden vége a farsangnak, 
hamvazó szerdával kezdôdik a nagyböjti idôszak…

Kellemes idôtöltésben, jókedvben, komoly gondolatok-
kal való foglalkozást kíván: Balázsi László, ny.püspök
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testmozgás és egészségmegôrzés egész évben

Az év végével mindenki átgondolja, hogy tudta e teljesíteni azokat a 
fogadalmakat, ígéreteket, melyeket év elején tett. Nem volt ez máshogy 
azokkal a lányokkal, asszonyokkal sem, akik hosszú évek óta egyre na-
gyobb távokat, kilométereket tûznek ki maguk elé. Elsôsorban teszik ezt 
azért, hogy egészségüket, fittségüket megôrizzék, és úgy gondolom nem 
utolsó sorban kitartásuk példaértékû is lehet számunkra.

A 2013-as év bôvelkedett programokban. A teljesség igénye nélkül csak 
néhányat említenék az országos sportrendezvények közül, ahol képviseltet-
te magát a füzesgyarmati csoport. Szujáné Szabó Gyöngyi és Oláhné Turi 
Magdolna részt vett a Balaton átúszásban Révfülöp – Balatonboglár között 
5,2 km-t teljesítve, majd október 13-án a már hagyományosnak mondható 
Spar Maratonon mérettették meg magukat. Olaszné Kéki Katalin, Juhász 

Éva, Fodorné Vékony Csilla, Láposiné Tóth Andrea, Szijjártóné Megyesi Andrea, Baranyiné Bojtor Ildikó és Fodor József 
2,7 km-t gyalogoltak. Lázár Kata és Barna Boglárka 3 km-t, míg Tóthné Gyôri Ilona és Nagy Lászlóné Martonosi Emese 
dr. 7 km-t futottak – az utóbbi távot 46 perc alatt. 

A Maratoni távot négyen teljesítették a következô idôvel: Novák Edit – 4 óra 15 perc, Szilágyiné Szabó Mónika – 4 
óra 24 perc, Szujáné Szabó Gyöngyi – 5 óra 13 perc, Oláhné Turi Magdolna – 5 óra 25 perc. Mindenképp fontos meg-
említeni azt is, hogy a csoport tagjai közül többen már húsz éve kosárlabdáznak is. Csapatuk neve: „Szerda Estike”. 

Az említett személyek sportszeretetükkel egy olyan közösséget hoztak létre településünkön, mellyel a sportolásra, 
a rendszeres testmozgásra hívják fel a figyelmet és nem utolsó sorban városunk nevét is megismertetik az országos 
rendezvényeken. A felkészülésüket és a nevezést önerôbôl finanszírozzák a csoport tagjai. 

További sok sikert kívánunk a csoport valamennyi tagja részére a 2014-es évben is! 
Lejegyezte: Suchné Szabó Edit

ÚjrA megrenDezték A füzesgyArmAti gAzDA- és vállAlkozónApokAt

Nagy érdeklôdés mellett zajlott le a már hagyományosnak 
tekinthetô Füzesgyarmati Gazda- és Vállalkozónapok, amelynek 
idén február 7-9-ig újra a Hotel Gara adhatott otthont. Az elsô 
napon, amelyen fôként a neves elôadók és tudományos szakem-
berek közremûködésével megtartott szakmai elôadásokat hallgat-
hattak meg az érdeklôdôk, több mint 250-en regisztrálták magu-
kat. Ez is mutatta a nagy érdeklôdést. A pénteki programok és 
elôadások témája nagy részben a megújuló energia hasznosítása 
és egy energiapark jövôbeni létesítése körül forogtak, de hall-
gathattak elôadásokat a jelenlévôk a vidékfejlesztés 2014-2020 
közötti lehetôségeirôl, illetve ennek megyei vetületeirôl a legau-
tentikusabb forrásból, Búsi Lajos, vidékfejlesztésért felelôs állam-
titkártól valamint Farkas Zoltántól, a megyei közgyûlés elnökétôl. 
A rendezvény egyik kiemelkedô pillanata volt, amikor aláírásra ke-
rült az a dokumentum, amely alapján elindulhat a biogáz üzem 
létrehozása Füzesgyarmaton.

Szombaton a hagyományos disznótoros parti mellett 
délután egy kerekasztal beszélgetésen vehettek részt a 
program résztvevôi, amely közéleti és aktuálpolitikai témá-
kat ölelt fel. Még vasárnapra is maradt esemény, hiszen 
Póka György festômûvész kiállítását ezen a napon nyitot-
ták meg.

Aki úgy döntött, hogy a hétvégéjét a Füzesgyarmati Gaz-
da- és Vállalkozónapokon tölti, az amellett, hogy tartalmas 
és színvonalas programokon, elôadásokon vehetett részt, 
és még némi gasztronómiai élményekben is részesülhetett 
a finom házias, disznótoros ételek révén. Persze lehetôség 
nyílt más jellegû kikapcsolódásra is, hiszen mind Hotel Gara, 
mind a közeli Kastélypark fürdô szolgáltatásainak igénybe-
vételére is lehetôség volt a három nap alatt.

írta: Kincses Zoltán


