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Idén is emelkedett hangulatú rendezvénnyel emlékezett meg a város 
március 15-rôl. Bere Károly polgármester ünnepi beszédét az alábbiak-
ban teljes egészében olvashatják. 1-3. oldal

Ajánló

BemutAtkozott A
térségünk
A Tourinform munkatársai 
elôbb a FeHoVán majd az 
Utazás Kiállításon mutat-
ták be a Sárrétet.
 4. oldal

Az óceánok hölgye
A füzesgyarmati Csák Edit 
már átszelte az óceánokat s 
talán olyan helyeken is járt, 
ahol senki sem.
 4. oldal

éltetônk A víz
A gyermekek megismer-
kedhettek a víz értékével, 
és megtanulhatták, hogyan 
vigyázzunk erre az örök 
kincsre.
 5. oldal

Ajánló

tánccAl Az erôszAk 
ellen
Az „Egymilliárd Nô Ébre-
dése” elnevezésû prog-
ram keretében Füzes-
gyarmaton is tánccal 
hívták fel a figyelmet a 
nôk elleni erôszakra.
 5. oldal

oroszlán A 
jókAiBAn
Gyarmatiak is fellépnek 
az Ibsen Stúdiószínpa-
don a PAGoda diákjaival 
együtt. 6. oldal

Befejezôdött A 
teremBAjnokság
Az amatôröknél a Fanatic, 
míg a profi ligában az 
Athletico Trico csapata 
szerezte meg az elsô he-
lyet. 7. oldal

Tisztelt ünneplô Füzesgyarmatiak! Kedves Honfitársak!

Ezen a szép tavaszi napon ünnepeljük a 1848-as forradalom és szabadságharc 166 évfordulóját. 
Ünnepünk van. Nemzeti ünnepeink között ez ivódott legmélyebbre bennünk. A Kárpát-medence magyarsága leg-

szívósabban ehhez ragaszkodott és ragaszkodik ma is. Ez volt az utolsó együtt végrehajtott európai léptékû társadal-
mi megújulásért és nemzeti függetlenségért való teljesítménye. Ünneplésünknek külsô jelét is adjuk, nemzeti színû 
kokárdát tûzünk a mellünkre. Jelezve, hogy az van belül is, amit zászlónk piros-fehér-zöld színei is jelentenek: erô(t), 
hûség(et), reménység(et).

A magyar nemzetnek soha nem lehetett közös állami ünnepe március 15-e. Trianon után elôbb 5, ma pedig 8 
szomszédos állam területén él a Kárpát-medencében a magyarság. E tenyérnyivé lett kis országban piros betûs ünnep 
1920-tól 1950-ig volt, és most 20 éve ismét az lett. Ünnepelhetünk, ünnepelnünk lehet, szabad, ünnepelnünk kell!

Az idôsebbek még emlékezhetnek azokra az ünnepségekre, amelyek ott voltak a nagy iskola elôtt, a világháborús 
emlékmûnél – amit Búza Barna készített, akinek az édesanyja füzesgyarmati volt. Akkor is sokan voltak együtt, éne-
kelték a Himnuszt, a Szózatot, versek, beszéd hangzott el, mint most itt is. 

Ez az emlékmû 1948-ban, a márciusi forradalom centenáriumán készült. Nagy László díszpolgárunk a 2010-ben 
elmondott beszédében emlékezett: „Én harmadikos általános iskolás voltam. Néztem, itt járva az akkori piactéren, 
ahogy a kômûves, ha jól emlékszem Slifka József készítette és tette az üveg alá Kossuth, Petôfi és a többi 48-as forra-
dalmár képét. Majd cementes habarccsal befröcskölte az oszlopot. Ma már, ôrizve nagyobb részben eredeti formáját, 
nemes anyaggal fedett a 62 éves emlékmû. Nagy ünnepség volt itt akkor március 15-e 100 éves jubileumán.”

Ebben az évben ismét megújult az emlékmû Balázs Gergely lelkes kis csapata szépítette meg az ünnepi alkalomra, 
hogy Széchenyi – Batthyányi – Kossuth Lajos és Petôfi Sándor ismét régi fényében nézzen le ránk. Ôk itt együtt vannak 
és akkor 1848-ban is együtt dolgoztak a nemzet felemelkedésért. 

Csodálattal látjuk ma is, hogy a március 15-ével kezdôdô napokon milyen együttmûködés volt a nemzeti független-
ségért a szabadságra vágyó magyarok között. Néhány neves vezetô példáját említem. Széchenyi és Kossuth, Deák és 
Batthyányi, konzervatív és liberális (nem a mai értelemben), vagyonos fôúr és polgár, képesek voltak a cél érdekében 
összefogni. Kitágítva is igaz volt: egyetlen szívként dobbant össze magyar népünk. Beigazolódott a latin mondás: 
viribus unitis, vagyis egyesült erôvel bármilyen gonosz hatalom megroppantható, és egy közösséget fenyegetô veszély 
legyôzhetô, legyen az akár politikai, akár gazdasági, akár szellemi, akár erkölcsi… Komoly üzenetet hordoz a mának 
március 15-e. 

Ünnepelünk, emlékezünk. Mégpedig mindenekelôtt arra a vér nélküli békés forradalomra, ami Pesten 166 éve, már-
cius 15-én indult és a következô napokon végbement. Csak kifejezéseket, neveket, címeket mondok és megelevenedik 
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elôttünk, s filmszerûen pereg mindaz, ami történt: Pilvax 
kávéház, márciusi ifjak, írók, költôk, jogászok, reformpár-
ti politikusok, újságírók, Tízek Társasága, Petôfi Sándor, 
Jókai Mór, Tizenkét pont, Táncsics Mihály, Kossuth Lajos, 
a Nemzeti Múzeumnál összegyûlt sokaság, a Nemzeti 
dal – s a folytatás a márciusi forradalmi napokon. A cél: 
közszabadság az abszolutizmussal szemben, független 
magyar kormány, lelkiismereti, vallás- és sajtószabadság, 
jobbágyfelszabadítás, közadózás…

Ilyen üzenet, hogy törekednünk kell a nemzetünk 
megerôsítésére, egy olyan állam létrehozására, amely 
kellôképpen független ahhoz, hogy ne engedjen semmi-
féle külsô és belsô nyomásnak, hanem önállóan tudjon 
dönteni saját sorsa felôl. Nem véletlenül mondom ezt, 
hiszen számtalan példáját tapasztalhatjuk ma is, hogyan 
próbálják megnyirbálni saját döntéshozatali jogunkat 
kívülrôl, hogyan támadják a rezsicsökkentés intézményét 

az unió felôl és mennyire nem szeretik most sem sokan, hogy függetlenek vagyunk és azt, hogy most éppen az ország 
érdekeinek megfelelôen politizálunk minél több támogatást kérünk az Uniótól, de közben megtudunk állapodni Orosz-
országgal is ha kell. Ez az jelenti, hogy függetlenek vagyunk és nyugatra és keletre is nyitottak, ez a szabadság. És az is 
a szabadság része, hogy én Fideszes politikusként tudok beszédet mondani, tudom jól és érezhettem még 1999-ben 
is sokaknak ez nem tetszett, fel is jelentettek akkor egy 21-ed magammal egy március 15 én, de most felôlem min-
denki ünnepelhet: Jobbikos – MSZP – LMP-és. Szabadság van és demokrácia, és a Fideszes politikusként mondom, 
ünnepeljetek, mert demokrácia van. Az a dolgom polgármesterként hogy hagyjam és támogassam a szabadságot. 

De mi történt március 15-én, illetve az ezt követô napokon vidéken, a megyénkben vagy éppen Füzesgyarmaton? 
A hír nem járt olyan gyorsan, mint ma. A megyeszékhelyre, Gyulára március 19-én érkezett meg a forradalom híre a 
Pesti Hírlap beszámolójában, a 12 ponttal és a Nemzeti dallal. Március 22-én népközgyûlést tartottak a megyeháza 
udvarán. Ünnepélyes hangú nyilatkozatban megfogalmazták igényeiket a kívánt változtatásokra nézve. Mindenekelôtt 
népképviseleti országgyûlést szorgalmaztak és új törvényeket. Nemzetôrség felállításáról intézkedtek, ideiglenes bi-
zottságot és közbátorsági (közbiztonsági) bizottságot hoztak létre. – Késôbb majd a megyénél Állandó Bizottmányt és 
Védbizottmányt is létre hívtak.

Füzesgyarmatra majdnem 10 nap kellett, mire a pesti forradalom híre eljutott. Itt is a szabad ég alatt tartottak 
„népközgyûlést március 25-én, ahol nagy lelkesedéssel fogadták a járási esküdt beszámolóját a forradalomról és an-
nak vívmányairól. A népközgyûlés a megyei Állandó Bizottmányba választmányt nevezett meg, hat tagút, Szabó János 
mérnök (a néhány éve elhunyt Szabó Magda író dédapja) elnökletével. Létre hívták választással a Közbátorsági (köz-
biztonsági) Bizottmányt, Papp Károly tanító elnökletével (tagja 23 fô a négy negyedbôl, az elöljárókkal együtt 36 fô).

A jobbágyfelszabadítással megszûntek az úrbéri járandóságok, de ezzel nem oldódott meg a lakosság teljes körének 
megélhetési gondja. Nemcsak telkes vagy féltelkes jobbágyok voltak, hanem egyre nagyobb számmal zsellérek, akik 
földet, illetve legelôt béreltek és állataikat azon tartották. Itt a Sárréten fôleg az állattartás volt a lakosság megélhe-
tési forrása. A földmûvelés másodlagos volt. (Az 1848 áprilisában szentesített törvények a polgári átalakulás kezdeti 
lépéseit jelentették. A feudális viszonyok teljes lebontása érdekében szükség lett volna még a márciusi forradalom 
továbbvitelére, hogy a gyarmati – elôbb említett – helyzet is megváltozzék az itt élô többség, paraszti eleink javára. 
Ebben joggal reménykedtek az ország lakosai, de sajnos, a korán ránk kényszerített önvédelmi harc diktálta szükség-
helyzet ezt megakadályozta.

Csodálattal határos, hogy az önkéntesekbôl toborzott és még alig kiképzett, hiányosan felszerelt honvédség 
Pákozdnál 1848 szeptemberében a betolakodó Jellasics hadserege felett fényes gyôzelmet aratott. A fellázadt nem-
zetiségieket is délvidéken és Dél-Erdélyben visszaszorították az önkéntes szabad csapataink a nemzetôrség hadba 
állításával. Majd, amikor az osztrák haderô is országunk területére lépett, egy ideig csatavesztések jelezték útjukat, 
de a már harcban megerôsödött honvédségünk a dicsôséges tavaszi hadjáratban szinte az egész ország területérôl 
kikergette az ellenséget.

Mindennek anyagi terhét népünk hordozta vállalva, hogy még szegényebb lesz, de remélve, hogy szabad marad. 
Tudta, hogy nem számíthat másra.

Itt kell említést tennem arról, hogy mit vállalt a Szabadságharcban városunk, Füzesgyarmat magára. Lakosainak 
száma akkor 4500 fô volt. Az utólag összeállított, és nem pontos adatokból annyi bizonyos, hogy az újoncállítások 
alkalmával több, mint 130 honvédet adott Gyarmat, akik közül némelyek a Szegeden felállított 3. honvédzászlóaljban 
szolgáltak. De ha parancsnokaikat tekintjük, akkor Bem, Damjanich, Dembinszky, Guyon, Perczel és Vécsey vezérlete 
alatt vettek részt a harcokban. Ha pedig az önkéntes szabad csapatokat is számba vesszük, amelyek szintén részesei 
voltak a harcoknak, akkor kimondhatjuk, hogy 200-nál is több gyarmati elôdünk volt kész élete árán is védeni a hazát 
és a szabadságot. Ha pedig még a nemzetôröket is ide számoljuk, akik a délvidéki és az Arad környéki harcok részesei 
voltak, akkor ez a szám csak növekszik. Azt azonban pontosan tudjuk, hogy életét áldozta mintegy tíz gyarmati honvéd, 
illetve önkéntes, és egy pedig eltûnt. Nevüket emléktábla ôrzi, hogy emlékük áldott legyen az utókor elôtt.

Füzesgyarmat komoly anyagi terheket vállalt és hordozott a szabadságharc alatt. Tudjuk, hogy az 1848.szept-
októberi újoncállításkor a 75 személynek egyenként 440 n.öles adományozására kötelezte magát és 50 váltó forintot 
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adott fejenként. A hadseregnek természetben élelmet (kenyér, hús, bor, pálinka), takarmányban (zab, széna), szeke-
rekkel való szállítást kellett biztosítani. (Mindezekrôl kimutatások tanúskodnak.)

De gyûjtöttek ruhát, tisztálkodási eszközt és pénzt is táborban levô katonáknak, és el is juttatták nekik, pl. Aradra. A 
délvidékrôl 1848. októberében érkezô menekülteket- Füzesgyarmat 25 személyt fogadott be -, a község kellett, hogy 
ellássa. A hadifoglyok élelmezése is nagyobb részben a községre hárult.(260 került Füzesgyarmatra 1849. márciusá-
ban. A serháznál voltak elszállásolva. A közöttük kitört kolera 47 fôt elvitt közülük.)

Amikor a 200 ezres orosz hadsereg is ránk tört 1849 közepén, a Védbizottság népfelkelésre szólított fel, vagyis 
minden 18 és 50 év-késôbbi 18 és 30 év közötti, fegyveres szolgálatra alkalmas férfinak lóval vagy gyalogosan fegy-
vert kellett fogni (amilyen volt, vadászpuska, kiegyenesített kasza stb.) és készen lenni a harcra, ha területünkre jön az 
ellenség. 1849 nyarán kétszer is Füzesgyarmatra rendelték a megye északi részébôl a népfelkelôket, de miután nem 
erre vonult az orosz sereg Debrecen felôl, így feloszlatták azt. De még itt volt a lovasság és a gyalogság egy része, 
226-an, Füzesgyarmat látta el ôket.

Még tudunk arról is, hogy ide menekült a nagykôrösi kórház, aminek ellátásával már Gyarmat nem tudott megbir-
kózni, és Szeghalom is segített.

1849. aug. 13-án Görgey Artúr letette a fegyvert Világosnál az oroszok elôtt. „Letörött a zászló.”

Azóta 165 év telt el, és olyan jó érzés elmondani, hogy szabadunk vagyunk, nem kell félni senkitôl csak saját ma-
gunktól, tudom felnôtt fejjel, hogy ez a magyar átok, most olyan furcsa számomra, hogy egy – egy dologról itt egy 
választási kampány közepén, hogy tudunk teljesen mást gondolni és beszélni. 

A kérdés, hogy mit kezdünk ezzel a szabadsággal? Hogyan élünk vele? Egy tény, mi magyarok Európában egye-
dül vagyunk. Mi egyedül csak Istenre és magunkra számíthatunk. Meg kell erôsítenünk magunkat, fel kell emelni a 
fejünket, aztán nyitott szívvel és nyílt tekintettel döntéseket kell hoznunk saját sorsunkról. Elôször nagyjából három 
hét múlva, ahol arról kell döntenünk, hogy folytatjuk-e a jelenlegi módon a megkezdett nemzetépítô munkát, vagy 
újra változtattunk és megint kezdünk mindent elölrôl. Legyünk bölcsek, erôsek, határozottak, mint Petôfi, Kossuth és 
Széchenyi voltak, és akkor minden ellenünk fejét felemelô erôt és hatalmat legyôzhetünk, így még a pokol kapui is 
engednek nékünk, s megszûnik kiszolgáltatottságunk, s valóban szabadok leszünk. 

És akkor bizonyosak lehetünk afelôl, hogy országunk, népünk, városunk élete újul, szépül, épül, és ahogy a nemzeti 
dal írja: „A magyar név megint szép lesz/Méltó régi nagy híréhez.”

Köszönöm, hogy meghallgattak! Szép Ünnepet kívánok mindenkinek!
 Bere Károly
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két rAngos kiállításon képviselte irodánk A 
körös-sárrét térségét

A Tourinform Körös-Sárrét iroda munkatársai 2014. feb-
ruár 13-16. között a FeHoVán, február 27.-március 2. között 
pedig az Utazás Kiállításon képviselték Füzesgyarmatot és a 
Körös-Sárrét térségét. Irodánk Békés megyei társkiállítókkal 
közösen vett részt a két rendezvényen.

A vadászati kiállításon folyamatosan tájékoztattuk az 
érdeklôdôket térségünk attrakcióiról, szálláshelyeirôl, vadá-
szati és horgászati lehetôségeirôl, melyek iránt nagy volt az 
érdeklôdés.

Az Utazás kiállításon leginkább a Hotel Gara és a fürdôk 
érdekelték a látogatókat, valamint egyre nagyobb volt a ke-
reslet a horgászati helyszínek iránt. Barkóczi Sándor méhész 
is tartott termékbemutatót különleges mézeibôl, melyek szin-
tén népszerûek voltak.

Idén is sokan kedvelték kvízjátékunkat, melyre az ajándék 
hûtô-mágnesek mellett nyereményeként hosszú hétvégi szál-
lásokat sorsoltunk ki. Sokaknak tetszett a standunk, a pultja-
ink, szép élményekkel gazdagodva tértünk haza.

Tôkésné Gali Mónika

jobbra a képen Barkóczi Sándor és Czeglédi Tünde az Utazáskiállításon

füzegyArmAti tehetségek…
csák edit a következô füzesgyarmati fiatal, akit szeretnék bemutatni 

Önöknek. Egy fiatal nô, aki az év nagy részét a tengeren tölti. 
„Csak arra a hajó alakú hintára ne kelljen felszállnom, mindegyik óvo-

dai játék jöhet, csak az ne, azon valami furcsa érzés tölt el, mintha rosz-
szul lennék, elég volt egyszer kipróbálni, többször nem szeretném”. Ez 
az elsô élményem, ami egy hajóval köthetô össze, azután hosszú évek 
telnek el, és én nem is gondolok semmiféle vízi jármûre.

Már kislányként nagyon határozott elképzelésem volt arról, mi is “sze-
retnék lenni, amikor majd nagy leszek”-TANITÓNÉNI. Leendô mestersé-
gemet pedig kitartóan gyakoroltam a babáimon. A választás így min-
dig egyszerû volt, általános iskola után jött a gimnázium, ami után a 
tanítóképzô következett volna, de sajnos az énekhangom némi kívánni 
valót hagy maga után, így maradt a tanárképzô fôiskola, semmi baj, 
a lényeg, hogy gyerekeket taníthassak, és mindez EGERben, milyen jó 
választás volt, akár az egész életemet is el tudtam volna ott képzelni, de 
végül “csak” 9 év lett belôle. A diploma megszerzése után persze tanítani 

szerettem volna, de sajnos, mint történelem-könyvtár szakos pedagógus nem találtam állást. A Mónosbél-i Gyermek-
otthonba kerültem, mint nevelôtanár, egy 11 fôs, serdülôkorú, problematikus lány közé, nem volt egyszerû feladat, 
de bátran állíthatom, hogy rengeteget tanultam tôlük, velük nôttem fel igazán, itt értettem meg, milyen szerencsés is 
vagyok, hogy én egy szertô családba születtem.

Majd úgy alakult, hogy 2005-ben Olaszországba költöztem. Mivel elég nyitott vagyok, nem volt nehéz a beilleszke-
dés. Egy nap új lehetôség kopogtatott az ajtónkon, az egyik barátunk éppen akkor szerzett egy hajóskapitányi állást, és 
olyanokkal szeretett volna együtt dolgozni, akiknek semmi tapasztalatuk nincsen, így került ránk a választása és itt jött 
a képbe a HAJÓ! Egy próbát mindenképpen megér, gondoltam annak idején. Azután 2 év lett belôle, ez a hajó egy 32 
m-es vitorlás volt, vele “csak” Szardíniát és a Földközi-tengert jártuk be, majd 2 év után nagyobbra vágytunk, többet 
látni a világból, így hajót váltottunk. CANOVA, ô a mostani “otthonunk”, immár 2 és fél éve, ez 34 méteres vitorlás, 
akivel már ötször keltem át az Atlanti-óceánon, “túléltem” a Bermuda háromszöget, megismertem a Karibi-szigeteket, 
láttam a Panama-csatornát, a San Blas szigeteket, többször átkeltünk a Gibraltári-szoroson, Jamaikától Finnországig 
hajóztunk, és még sorolhatnám, többek között megtaláltam Rakonczay Gábor “elveszett” Vitézét is a nyílt óceánon. 
Ez nem az az életforma, amit bárki meg tud szokni, innen nem mehetsz haza, amikor lejárt a munkaidôd, itt mindig 
közösségben vagyunk, mindössze néhány négyzetméteren, de megéri, biztosan tudom, hogy olyan helyekre jutottam 
el, ahova egyébként talán soha nem tudtam volna – tudom, van akinek sok álmatlan éjszakát és sok fejfájást okoztam-
okozok, de tudom titkon ôk is tudják, hogy szeretem, amit csinálok! Köszönöm nekik!

Mivel az élet, újra és újra átírja a forgatókönyvet, újabb és újabb megpóbáltatások elé állít, így mint mindig, most is 
izgatottan várom az új kihívást, ami valami igazán új lesz, valami nagyon felelôségteljes, valami életreszóló.

Lejegyezte: Suchné Szabó Edit

Térségünk bemutatkozása a FeHoVán



 A víz világnApjA, március 22.

A víz, maga az élet. Minden élôlény elsôsorban vízzel „táp-
lálkozik”. Sejtjeink, szerveink, folyamatosan igénylik a kellô 
mûködéshez szükséges folyadékot.

Ezen a jeles napon, s azt megelôzô héten minden a víz 
körül forog. Játékosan, változatos formában megtapasz-
taljuk a halmazállapotát, színét, ízét, szagát. Megismer-
tetjük különbözô kísérletek segítségével a víz körforgását, 
oldóhatását. 

Pancsolunk, esôjátékot játszunk, csíráztatunk, hajtatunk, 
vizet gyûjtünk, limonádét készítünk. Az év folyamán folyama-
tosan tudatosítjuk a gyermekekkel, hogy a víz drága kincs, 
vigyázni kell a tisztaságára, takarékos használatára. Bemu-
tatjuk, hogy a víz körül milyen gazdag élôvilág alakult ki.

Beszélünk a víz erejérôl, romboló hatásáról, és sajnos a vizek szennyezettségérôl is. Minden játékos eszközzel azon 
vagyunk, hogy gyermekeink, már egy újfajta, környezettudatos szemlélettel tekintsenek a jövôbe, vigyék haza ezt a 
gondolkodásmódot, adják át szüleiknek, ismerôseiknek, azért, hogy mindenki számára világos legyen mekkora érték a 
víz. Füzesgyarmatnak van egy speciális kincse is, a „Sárrét gyöngye gyógyvíz” A Pillangó csoporttal ellátogattunk a Kas-
télypark Fürdôbe, ahol láthattuk, tapasztalhattuk miben különbözik a termálvíz az ivóvíztôl. Érezhették a hômérsékletét, 
jellegzetes szagát, láthattuk, hogy színében is különbözik az ivóvíztôl, beszélgettünk gyógyító hatásáról is. 

Sok, jó élményben volt részünk a héten. Bízunk benne, hogy gyermekeink otthon is megerôsítést kapnak szüleiktôl, 
hogy víz érték, egészségünk érdekében óvni kell tisztaságát.

Végül, egy figyelmeztetô gondolatsor: „Nem gyôzhetjük le véglegesen az AIDS-et, a tuberkulózist, a maláriát, vagy 
bármely más fertôzô betegséget, amely a fejlôdô világot fenyegeti, amíg meg nem nyerjük az egészséges ivóvízért, 
szennyvíz-elvezetésért és az alap egészségügyi ellátásért folytatott csatát.” - Kofi Annan, ENSZ fôtitkár

Ibrányi Éva, óvodapedagógus

Az erôszAk ellen táncoltAk füzesgyArmAton

Február 14-én Füzesgyarmaton is megrendezésre került az 
„Egymilliárd Nô Ébredése” elnevezésû program, amely a nôk 
és gyermekeket sújtó erôszakra irányította a figyelmet. A ren-
dezvényt Suchné Szabó Edit Önkormányzati képviselô, az Euró-
pai Nôk Szervezetének alelnöke szervezte meg a településen. 
Köszöntôjében hangsúlyozta, hogy a világon három nôbôl egy 
erôszak áldozatává válik. Ez egymilliárd nôt jelent. Európában 
naponta 7 nô hal meg párkapcsolati erôszak következtében, és 
10-bôl 1 nô válik szexuális erôszak áldozatává. Magyarországon 
minden héten legalább egy nôt meggyilkol aktuális vagy volt ked-
vese. Az “Egymilliárd nô ébredése” kampány célja az erôszak 
megállítása, és annak biztosítása, hogy az áldozatok igazságot 

és jóvátételt kaphassanak. Az említett felhívás hatására immár több mint 200 országban lázadtak fel táncukkal az 
erôszak ellen.

A képviselô asszony elmondta azt is, hogy sajnálatos módon egyre többen fordulnak hozzá segítségért a településen 
bántalmazáson, erôszakon átesett nôtársai. A fizikai bántalmazás mellett a lelki terror is jelen van. A nôk nem merik 
elmondani, ha ilyen fájdalom éri ôket, szégyenként élik azt meg. Ezen a szemléleten is változtatni szükséges ahhoz, 
hogy ne történjenek tragédiák. Távolabbi célként emelte ki, hogy a városban is szükségessé vált egy úgynevezett csa-
ládok átmeneti otthonának a létrehozása a késôbbiekben, amely az ilyen krízishelyzetbe került nôknek, családoknak 
adhat segítséget. 

A táncra, - amely egy egységes koreográfia a világon - hetek óta készült a csoport. Szombatonként a helyi sport-
csarnokban gyakoroltak és sajátították el autodidakta módon a mozdulatokat. A rendezvényen több mint 50 fô tán-
colt, gyermekek és felnôttek egyaránt. Zenén és táncon keresztül bátorították a különbözô életkorú embereket, hogy 
közös erôvel ítéljék el az erôszakot, és mutassák meg szolidaritásukat az erôszak ellen. A tánc mellett, a csoport által 
készített molinók is a közös összefogást illetve az erôszak elítélését, megszüntetését szimbolizálták, melyeket a ren-
dezvényre látogatók kézjegyükkel is elláttak.

5

házAsságkötés:

2014. március 14-én került sor Fegyver Mónika és Dragony József házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal párnak!
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pAgodA A jókAi színházBAn

A Péter András Gimnáziumban nagy múltra tekint vissza 
a színjátszó körök mûködése, amely az utóbbi hónapokban 
új lendületet kapott, miután a PAGoda társulata a Péter 
András Napokra elôadta az Oroszlánvadászat az Olimpiában 
címû darabot, amelyet Rejtô Jenô bohózatainak felhaszná-
lásával írtam alig több mint egy évvel ezelôtt. Ezalatt a rövid 
idô alatt a komédia a Sárréti Hökkentôk és a törökszentmik-
lósi Zsigray Julianna Színjátszó kör együttmûködésében már 
több helyszínen, többek közt a Mûvészetek Völgyében is 
bemutatásra került. A komédia újbóli feldolgozásában java-
részt középiskolás diákok viszik színre a már több elôadást 
is megélt színdarabot. 

A Szeghalmi Polgári Egyesület közremûködésével most 
a gimnazista diákok nagy lehetôséget kaptak azzal, hogy 
2014. április 4-én 17.30 a Jókai Színház Ibsen Stúdiószín-
padán a Mû-Kedvelô Érték-Tár eseménysorozat egyfajta 
nyitányaként mutatkozhatnak be. A társulat egyébként az 
András Napok szeghalmi elôadása után fellépett a darabbal 
Vésztôn, Körösladányban és Csökmôn, és a békéscsabai 
bemutatkozás elôtt két nappal Törökszentmiklóson is egy-
fajta nyílt fôpróbaként elôadja a darabot. 

A Jókai Színházban egyfajta gálaelôadással készülünk, 
ahol néhány meglepetésre számíthatnak azok is, akik 
esetleg már korábban látták valamelyik vagy akár több 
elôadásunkat az említett helyszíneken. Többek közt né-
hány új, eddig még nem látott jelentet is beleépítettünk a 
darabba, amelyeket a fiatalok hamar magukévá is tettek. 
A gyerekek lelkesen készülnek az elôadásra, éppen ezért 
szeretnénk, ha minél többen ellátogatnának Békéscsa-
bára, illetve aki teheti Törökszentmiklósra is, hogy ezzel 
is erôsítsük bennük a lelkesedést és az elhivatottságot. 
Mindkét elôadásra szeretettel várjuk az érdeklôdôket. A 
jegyek elôvételben és a helyszínen is kaphatóak.

Kincses Zoltán író, rendezô

MEGHÍ V Ó
Szeretettel várunk
minden érdeklôdôt

2014. május 10-én,
szombaton 

8-12 óráig: 
tavaszi nagytakarítás

a nagygyepen,
gyülekezô a Fürdô
elôtti parkolóban

15 órától:
a Fürdô elôtti téren

- társastánc-,
mazsorett-,

aerobic bemutató
- airsoft bemutató

- kézmûves foglalkozások
- bábelôadás
- ugrálóvár…

A rendezvényen fellép:

Vastag Csaba

Margaréta Családos Egyesület

mAzsorett sikerek

A Füzesgyarmati Mazsorett Együttes Napsugár csoport-
ja, március 01-jén a Jász Nagykun Szolnok Megyei Területi 
Mazsorett Versenyen remekül szerepelt.

EREDMÉNYEK: Mini formáció, Junior korcsoport (13-16 
éves), Botos kategóriában 4., Pom-pon kategóriában I. he-
lyezés - aranyérem. Trió, Junior, Pom-pon kategória: Éri Ale-
xandra, Jambricska Szilvia és Kocsán Anikó Kitti bronzérem. 
Szóló, Senior, Botos kategóriában, Túri Judit aranyérem. 

A Napsugár csoport tagjai: Bartucz Fabiola, Éri Alexandra, 
Jambricska Szilvia, Kocsán Kitti Anikó, Korcsok Klára, Kovács 
Laura, Pálfi Liza, Szôke Fanni, Túri Judit. A verseny nagydíját, 
a Tisza Kupát a legeredményesebb felkészítô Macskinné Pór 
Erzsébet nyerte el.
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egyházAink élete
mit hoznAk A Böjti szelek?

Még egyszer kifarsangoltuk magunkat kis közössé-
günkben. Egy tucat hittanosunk és kisebb gyermekünk 
öltötte magára a jókedvnek ötletes jelmezét Elektôl 
Dévaványán keresztül hazáig.

A farsangot és a nem létezô telet is a Margaréta Csa-
ládosok Egyesületével búcsúztattuk el.

Az utolsó farsangi héten, három este a református 
testvéreknél hallgattuk a dévaványai Béres János refor-
mátus lelkész elôadásait, keresztény magyar vallásun-
kat megmérgezô, Krisztus Egyházát igen veszélyeztetô, 

e tájakon is nagyon divatossá lett, sôt néhány érdekelt által felpártolt, keletrôl nyugati pénzzel és pénzért betolakodó 
tévtanokról. Jó volt ôsi hitünkben megerôsödni, egymást erôsíteni.

A hagyományos nagyböjtben végig ezért is nagyon szükséges Füst Milán, Nobel-díjra jelölt költônk szavaival fohász-
kodni a húsvéti megérkezésig, beteljesedésig: „Ó, mért nem küldöd sugárodat, / Ó, mért nem küldöd sugárodat, / Isten, 
mennyei kardodat. / És mért nem küldesz látnokot, / Húnyt szemmel, aki vezetni szokott, / Rettenetes lángoszlopot. / 
Mit mutassunk? Nyitott sebeket, / Sáros, sebes, nyüves szíveket? / - Megalázottat ki szeret? / Emeld fel még egyszer 
a fônket / Gyûjtsd össze megtört kis erônket, / Hogy könyörögni tudjunk elôtted!” Balczó András, öttusázó legendánk, a 
kondorosi evangélikus lelkész fia, aki sikerei magaslatán, az egyházvesztô kommunizmus idején is megmaradt Krisztus-
követônek, így vall: „Bárki lehet boldog, a szép, a csúnya, az erôs, a gyenge, az erôs, a fiatal. Egyedül a gyávák nem le-
hetnek boldogok.” Így, ebben a szellemben kell megjárjuk a böjtünket. Így kell hozzáálljunk a Nemzeti Ünnep üzenetéhez, 
így kell hozzáálljunk a hazánkban bekövetkezô eseményekhez, így kell forduljunk a határainkon kívül élô, veszélyben lévô 
minden testvérünkhöz. Ne feledjük, Jézus Krisztus kétezer éves közöttünk járását mindig kísérték az áruló Judások, a 
gyáva megtagadó Péterek, a bôsz Kajafás fôpapok, a hatalmukat féltô Pilátusok és a félrevezetett, hazugságokkal elká-
bított, „feszítsd meg!”-et örjöngô tömegek, ittas csôcselék. Igazi tavaszunkra, hitet hozó, erôsítô húsvétunkra, Isten után 
csak mi vigyázhatunk, az álmodni, új életre serkenni vágyakozó ember. Így adjon az Isten eredményes, ôszinte nagyböjtöt 
minden füzesgyarmati testvérünknek. Tisztelettel és szeretettel: Balázsi László lelkész, ny.mb.püspök

XX. téli teremBAjnokság

2013. novemberétôl – 2014. március 8-ig ismét megrende-
zésre került a hagyományos Téli Labdarúgó Terembajnokság. 
Összesen 5 település, 11 csapata vett részt a küzdelmekben. A 
4 hónap alatt közel 150 ember sportolt heti rendszerességgel. 
Sajnálatos módon több esetben nem tudtak a csapatok meg-
jelenni sérülések, munkahelyi elfoglaltságok miatt. Egy csapat 
kizárásra került, többszöri nem megjelenés miatt. Az idén a 110 
mérkôzés alatt piros lapos kiállítás nem történt, ami dicsére-
tes. A bajnokság lebonyolítása a következôképpen alakult. A 
nevezett 11 csapat oda – visszavágós rendszerben játszotta le 
a mérkôzéseket. 2 külön tabella készült az amatôröknek és a 
„profiknak”! A végén mindkét bajnokság elsô 3 helyezett csapata díjazása 1 – 1 kupa volt. Jellemzô volt végig a verseny-
sorozatra, a hatalmas küzdelem, szoros, parázs végkimenetelû mérkôzések. Az amatôr bajnokságot a szeghalmi Fanatic 
csapata nyerte, a profit pedig szoros csatában a helyi Athletico Trico. A díjakat Szabó László képviselô úr adta át a csa-
patoknak. Szeretnénk köszönetet mondani Bere Károly polgármester úrnak és Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 
a felajánlott díjakért (minden csapat 1 db teremlabdával gazdagodott). A díjazást 
támogatta még: Czecze Zsolt, Kovács Zoltán – vállalkozó (Kedves Presszó), Laka-
tos Sándor – vállalkozó (Leonardo Ételbár).

Amatôr Gólkirály: Baksa János
– Kastélypark Fürdô Darazsak 23 gól

Profi Gólkirály: Bakk Ádám
– Athletico Trico 36 gól

Nyéki Szabolcs, program rendezô
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