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A gyarmati Sárréti Hökkentôk társulatából is felléptek a békéscsabai Jó-
kai Színház Ibsen Stúdiószínház színpadán. A társulat tagjai a fiatalokkal 
közösen telt ház elôtt mutatták meg tehetségüket. 5. oldal

Ajánló

Fôszerkesztôbôl 
tAnár
Az Amondó korábbi 
szerkesztôje ma a gyere-
kek nevelésének és taní-
tásának szenteli életét.
 3. oldal

szobrot állítAnAk A 
„pArAsztköltônek”
Hegyesi János munkássága 
elôtt tisztelegtek a hamaro-
san felavatásra kerülô köz-
téri szoborral.
 3. oldal

Figyeljük A táblákAt!
A lakosság észrevételeit vár-
ja a rendôrség több város-
ban a közúti jelzôtáblákkal 
kapcsolatban.
 4. oldal

Ajánló

HármAsikrek 
születtek
Többek között törpekecs-
kékkel, struccokkal gaz-
dagodott a füzesgyarmati 
Állatpark és Vadfarm.
 6. oldal

ArAnylAkodAlmAt 
ültek
Új hitet tett egykori ígére-
te mellett Homoki Lajos 
és felesége, 50 év há-
zasság után.
 7. oldal

köszöntsük Az 
édesAnyákAt!
Ne feledkezzünk meg az  
Édesanyákról május elsô 
vasárnapján. De ne csak 
ezen a napon, hanem az 
év minden napján!
 8. oldal

Új tûzoltóAutó FüzesgyArmAton

Húsvét elôtt, április 19-én, szombaton adták hivata-
losan is át a város új tûzoltóautóját, amely nagy segít-
séget jelenthet majd a település tûzvédelmi biztonsága 
tekintetében. A Németországból érkezett Mercedes tí-
pusú gépjármû a helyi vállalkozások és az önkormányzat 
összefogásával kerülhetett Füzesgyarmatra, ugyanis az 
önkormányzat másfél millió forintos támogatása mellett 
a megvásárláshoz szükséges további 800 ezer forintot a 
gyarmati vállalkozók adták össze. 

A civilek és az önkormányzat összefogására nem ez 
az elsô példa Füzesgyarmaton, hiszen számos kisebb-na-
gyobb beruházás, fejlesztés valósulhatott már meg a vá-
rosban a két szféra együttmûködésének köszönhetôen. A 
mostani összefogás is egy fontos területen valósult meg, 
mivel egy település életében kiemelt kérdés. hogy a la-
kosság minden tekintetben biztonságban érezze magát. 
Az új tûzoltóautó jelenléte ebben jelent majd nagy segít-
séget, mert sok esetben nem kell majd várni a környezô 
településekrôl, például Szeghalomról kiérkezô tûzoltókra, hanem a helyi tûzoltók is megoldhatják a felmerülô veszély-
helyzeteket.

A tûzoltóautó ugyan nem tartozik a fiatal gépjármûvek közé, de nagyon kikímélt állapotban van, hiszen alig 50 ezer 
kilométert futott, talán ha harmincszor vonult összesen. Emellett a korábbi IFA gépjármûhöz képest sokkal több feladat 
ellátására képes, és egy modernebb eszköz. Az autón van egy gyorsbeavatkozó, és mintegy 2800 liter víz szállítására 
alkalmas. Persze az sem mellékes szempont, hogy a mentést végzô tûzoltók kényelmesebb körülmények között juthat-
nak a helyszínekre, és az összes szakfelszerelés is elfér a jármûvön. 

A „Merci Marcinak” elkeresztelt Mercedes típusú jármû nagy változást jelenthet mind az 1928-ban alakult 
Füzesgyarmati Önkéntes Tûzoltó Egyesület, mind a város életében, hiszen minôségi változást jelent majd a tûzoltás és 
a mûszaki mentések tekintetében is - mondta el kérdésünkre Bere Károly, aki nem csupán polgármester, hanem az 
Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnöke is. 
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április 6-án döntött Az ország.

Országos szinten a nyilvántartott szavazók mintegy 62 százaléka járult 
az urnákhoz, hogy döntést hozzon a 2014 és 2018 közötti Országgyûlés 
összetételérôl, és arról, hogy a következô parlamenti ciklusban ki kormá-
nyozza Magyarországot.

Az ország választása egyértelmû volt, ugyanis újra kétharmados több-
séget szavazott meg a Fidesz-KDNP választási szövetségnek. A parla-
menti patkóban így 133 Fidesz-KDNP, 38 MSZP-EGYÜTT-PM-DK-MLP, 
23 Jobbik és 5 LMP delegált foglalhat helyet. 

Békés megye 3. számú választókörzetében az átjelentkezett és a 
külképviseleti névjegyzékben szereplôkkel együtt 72 918 szavazásra 
jogosult választópolgárból 41 668 járultak az urnákhoz, amely 57.21 
%-os részvételt jelent. Az egyéni jelöltek tekintetében a választás a 
következôképpen alakult:

Választókerületi szinten tehát látható, hogy a mandátumot nyert Dr. Kovács József és a második helyen végzô Bod 
Tamás között szignifikáns volt a különbség, mivel a Fidesz-KDNP jelöltje több mint kétszer annyi szavazatot kapott, 
mint az ôt közvetlenül követô jelölt. 

Füzesgyarmaton az országos átlagnál valamelyest alacsonyabb volt a részvételi arány, mintegy 57 százalékos, mivel 
a 4683 választásra jogosult személybôl 2655 fô adta le a voksát a településen. 

Az egyéni jelöltek tekintetében jelentôs különbséggel Füzesgyarmaton 
is Dr. Kovács József, a Fidesz-KDNP jelöltje kapta a legtöbb szavazatot 
(1119). Az eltérés abban mutatkozott a választókerületi eredményektôl, 
hogy a településen leadott szavazatok alapján a második helyen a Job-
bik jelöltje, Varga Géza István végzett 600 szavazattal, míg a harmadik 
helyre Bod Tamás került 571 szavazattal.

A pártlisták tekintetében a legtöbb szavazatot szintén a Fidesz-KDNP-
re adták le Füzesgyarmaton, 1123 szavazatot, a második legerôsebb 
lista a Jobbiké lett 683 szavazattal, míg a harmadik az MSZP-EGYÜTT-
PM-DK-MLP listája lett 605 szavazattal.

Összességében elmondható, hogy mind a hét szavazókörben a Fidesz-KDNP jelöltje illetve listája nyert, így 
Füzesgyarmat is hasonló választási eredményt produkált, mint az ország egésze.

Papp Anikó Független  654 1.59 %
Bod Tamás MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP  9 378 22.74 %
Sajtos László MCP  46 0.11 %
Szivos Lajos Zoltánné MKSZU  24 0.06 %
Beregszászi Lili SEM  118 0.29 %
Dr. Kovács József Dezsô FIDESZ-KDNP  19 315 46.83 %
Kempf-Bereczki Mária ÚDP  10 0.02 %
Földi Mihály István LMP  1 101 2.67 %
Kásler Árpád A HAZA NEM ELADÓ  2 357 5.71 %
Varga Géza István JOBBIK  7 579 18.38 %
Fazekas Gáborné ÚMP  24 0.06 %
Gémes László MACSEP  23 0.06 %
Dinya Gábor Balázs NEMZETI ÉRDEKÉRT  13 0.03 %
Bagó Anita ÖP  43 0.1 %
Leelôssy Éva SMS  135 0.33 %
Szôke János MUNKÁSPÁRT  423 1.03 %

HázAsságkötés:

2014. március 29-én került sor
Dürgô Anita és Lakatos István házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal párnak!
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FüzegyArmAti teHetségek…
Csák emese az a következô fiatal, akit bemutatok a Füzesgyarmaton 

élôknek. Nemrégiben szerezte meg újabb diplomáját, és szerencsés-
nek mondhatja magát, hiszen beteljesedni látszik korábbi álma. 

„Gyermekkoromtól kezdve éreztem vonzódást az irodalom iránt, 
mégis mint tantárgyat az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium falain 
belül szerettem meg. Az anyanyelvet tanító tanáraim mindig lelkesek, 
támogatóak voltak, valamint szakmailag a legjobbak közé tartoztak 
és tartoznak a mai napig. Az általános iskolai évek alatt gyakran sze-
repeltem különbözô magyar nyelvi és irodalmi versenyeken, és ezt a 
„hagyományt” a késôbbi évek sora sem törte meg, még egyetemi 
hallgatóként is megmérettettem magam. Felsôfokú tanulmányaimat 
2006-ban kezdtem a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar alapszakos képzésén, 2007-
tôl pedig szociológia minorral kiegészítve végeztem. Az utóbbi által egyre jobban kezdtem érdeklôdni a társadalom, 
ezen belül is leginkább az ifjúság iránt. Ebbôl adódóan 2008-tól – párhuzamosan az akkori tanulmányaimmal – a 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Karának ifjúságsegítô szakos hallgatója is lettem. A medi-
terrán városban történô tanulmányaimat 2010-ben fejeztem be. A tanári pálya mindig is vonzott, kislányként gyakran 
„iskolásat” játszottam. A sikeres alapképzéses felvételi után az akkori oktatóim szabályszerûen betuszkoltak volna a 
tanári mesterképzésbe, de én mégis a környezetemre hallgattam, akik lebeszéltek errôl a szakmáról a presztízse és 
a jelenlegi „gyerekanyag” miatt, így dolgozni kezdtem egy teljesen más szakterületen. Ezt a döntésemet késôbb már 
megbántam, és rádöbbentem arra, hogy nem másokra, hanem saját magamra kellett volna hallgatnom. Ekkor már 
senki és semmilyen érv nem tudott hatni rám, így felvételiztem a Nyíregyházi Fôiskola mestertanári képzésére. Szak-
mailag neves oktatók képeztek, és a lehetô legjobb mentorokat kaptam a „kistanári” éveim során. Most is a fülemben 
csengenek Kecskemétiné tanárnô szavai, aki azt mondta, hogy a gyakorlat ideje alatt a pedagógiai tevékenységemet 
nem feladatból, hanem szívbôl láttam el. A rengeteg tanulás és az elszántság meghozta végül a várva várt eredményt, 
hiszen a jeles záróvizsgát követôen okleveles magyartanár, valamint család- és gyermekvédô tanár lettem. Szerencsés-
nek mondhatom magam abban a tekintetben, hogy az újabb diploma megszerzésével párhuzamosan tanári státuszt 
is kaptam. Nagyon jól érzem magam a diákok között, ott vagyok, ahol lennem kell, teljes mértékben „hazaérkeztem”. 
A tanári pályának véleményem szerint abban rejlik a szépsége, hogy lehetôségünk van minden egyes kisemberben 
elültetni a tudás apró magocskáit, és nyomon követhetjük azok fejlôdését, virágzását, gyümölcsözését.”

Lejegyezte: Suchné Szabó Edit

Új köztéri szobor készül településünkre

A füzesgyarmati városvezetés még tavaly döntött arról, hogy 
Hegyesi Jánosnak, a település parasztköltôjének szobrot állíttat. A 
cél megvalósulása érdekében pályázatot nyújtottak be a Nemzeti 
Kulturális Alaphoz, ahonnan 4 500 000 Ft támogatást kaptak. A 
félalakos bronzszobor teljes kiviteli költsége 6.642 857 Ft. 

Bere Károly polgármester a napokban írta alá a kiviteli szerzôdést 
Gyôrfi Lajos szobrászmûvésszel. 

A mûvész a budapesti Képzô- és Iparmûvészeti Szakközépiskolá-
ban tanult, majd 1981 és 1985 között végezte tanulmányait a Ma-
gyar Képzômûvészeti Fôiskolán. Mestere Borsos Miklós és Rátonyi 
József volt. 1985 óta Püspökladányban él. Számos díjat kapott mun-
kássága elismeréséért. Jelentôsebbek: Püspökladány Város Díszpol-
gára (2001), A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitüntetése 
(2004), a magyar kultúra legrangosabb díját, a Magyar Örökség-díjat 2009-ben kapta meg. Egyéni kiállítása legalább 
ötven volt Magyarországon. Külföldön kiállított Ausztria (Fischamend), Hollandia (Hattem), Dánia (Odense), Olaszország 
(Firenze), Románia (Székelyszentistván, Élesd), Németország (Ehringshausen), Szlovákia (Párkány, Révkomárom), Len-
gyelország (Krakkó, Zator) neves kiállító termeiben. Mûvei (kisplasztikái) számos magyar, európai és amerikai (USA), 
távol keleti közgyûjteményben megtalálhatóak. Elsôsorban köztéri szobrász. Eddig több mint 180 monumentális alko-
tást készített Magyarország számos városában és külföldön. Legjelentôsebb mûvei között van a Budapest Corvin-közi 
1956-os „Pesti srác” szobra és a monumentális életnagyságnál nagyobb lovas szobrai, melybôl Európában egyedülál-
lóként tíz életnagyságnál nagyobb emlékmûvet állított fel. 2009-ben avatták fel egyik legmonumentálisabb alkotását 
a Párkányi Csata Emlékmûvét, Jan III Sobieski lengyel király lovas szobrát, mely ló és lovasa (a nagy király) dinamikus 
mozgásával hirdeti Magyarország és Európa Oszmán birodalom alóli végleges felszabadulását. 2011-ben Varsóba ké-
szítette a „Lengyel Menekültek Emlékmûvét”, annak az O’sváth Lászlónak ülô szobrát, aki több mint 130 ezer lengyel 
menekültnek nyújtott menedéket, biztonságot Magyarországon a II. Világháború alatt.

Hegyesi János öntött bronz szobra 220 cm magas lesz, s a Szabadság téren, a virágóra mellett kap majd helyet. Az 
átadást a kivitelezôk a városnapra szervezik (június 27.). 

Gali Mónika
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„Figyelje A táblákAt és jelezze A HibákAt!”
- együtt a biztonságosabb közlekedésért -

A Békés Megyei Rendôr-fôkapitányságon, valamint a 
rendôrkapitányságokon mûködô baleset-megelôzési bizottságok 
évente több programot is szerveznek annak érdekében, hogy minél 
többen megismerjék a biztonságos közlekedés szabályait, és fontos-
nak érezzék az elôírások betartását. A legkülönfélébb forgalmi hely-
zetekben döntô fontosságú kérdés, hogy a közlekedô betartja-e a 
szabályokat, mennyire figyel a saját és mások biztonságára. 

Emellett azonban legalább ennyire fontos, hogy a gyalogosok, 
kerékpárosok és más jármûvezetôk a lehetôségekhez képest legjobban kialakított csomópontokban, átkelôkön, 
keresztezôdésekben közlekedhessenek. Hiszen a megfelelô és jól látható jelzések nélkülözhetetlenek a biztonságos 
közlekedéshez. 

Ennek érdekében a Békés Megyei Baleset-megelôzési Bizottság 2014. május 1. és 31. között „Figyelje a táblá-
kat, és jelezze a hibákat” címmel kampányt indít Békés megye útjainak biztonságosabbá tétele érdekében, mely-
hez a lakosság segítségét kéri. A kampány idôszakában az alábbiakban megjelölt elérhetôségeken a rendôrség fo-
gadja a közlekedôk javaslatait egy-egy közúti jelzôtábla kihelyezésére vagy eltávolítására, balesetveszélyesnek vélt 
keresztezôdésben, útszakaszon a forgalmi rend felülvizsgálatára.

A rendôrség közlekedési szakemberei az észrevételeket rögzítik, és a helyszíneket megvizsgálják. Ha valóban szük-
séges változtatás, akkor intézkednek arról, hogy az illetékes szakhatósághoz eljusson a telefonáló vagy levélíró jelzése. 
A hatóság lehetôsége szerint a rendelkezésére álló eszközökkel orvosolja is a felvetett problémát. 

A megadott címekre küldött leveleikben kérjük, jelöljék meg pontosan azt a helyszínt, amelyre az észrevételük vo-
natkozik. Fogalmazzák meg azt is, hogy miért tartanák szükségesnek a változtatást. A hasznos észrevételeket meg-
fogalmazók között a kampány végén a Békés Megyei Baleset-megelôzési Bizottság láthatóságot elôsegítô kellékekbôl 
összeállított ajándékcsomagokat sorsol ki.

Leveleiket, telefonhívásaikat az alábbi elérhetôségeken fogadják Szeghalmon: Gurmai Tamás r. ftôrm.,
5520 Szeghalom, Kossuth tér 1. Pf.3., Telefon: 06-66/371-555, E-mail: szeghalom.rk@bekes.police.hu-n.
Valamint Gyulán:  Kiss Szilveszter r. ftzls., 5800 Gyula, Béke sgt. 51. Pf. 67., Telefon: 06-66/361-644, 

E-mail: gyula.rk@bekes.police.hu-n

A fenti címekre 2014. május 01. és 2014. május 31. között várják az észrevételeket.

„százszor irigyelt boldogok”

Rövid idôn belül újabb aranylakodalmas párt kö-
szönthettünk. 1964. március 28-án Homoki Lajos és 
Debreceni Erzsébet kötött házasságot. Vízer Istvánné 
anyakönyvvezetô szavait idézem: „Saját életük bizonyí-
totta, hogy 50 évvel ezelôtt felelôs ígéretet kaptak adott 
ígéretük ellenében… Újra hitet tettek akkori elhatározá-
suk mellett.” 

A család tagjai kicsit elfogódottan vették körül 
az ünneplô párt, hogy együtt örüljenek a szülôkkel, 
nagyszülôkkel az aranylakodalmas évfordulón. 3 gyer-
mek, 8 unoka és 2 dédunoka gyûrûjében joggal érez-
hette magát áldottnak Lajos bácsi és Erzsike néni. A 
család egysége, a családi kötôdés különösen fontos 
minden ember számára. Jó látni és részese lenni egy 
olyan eseménynek, amely ilyen bensôséges és méltó-
ságteljes.

Akik ennyi idôt töltenek el egymás mellett, biztosan igaz rájuk az örökérvényû Hemingway idézet:
“Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, 

akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elûzi lelkünk bánatát, akinek egyszerû jelenléte elég, hogy vidámak és na-
gyon boldogok legyünk.”

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk az ünneplô házaspárnak!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, önkormányzati képviselô



sárréti Hökkentôk A jókAi színHázbAn

Újabb nagysikerû megmutatkozáson van túl a fôként 
füzesgyarmatiakból álló Sárréti Hökkentôk amatôr szín-
társulata. Pontosabban a társulat néhány tagja, ugyan-
is a társaságból hárman, Tüdôsné Kovács Marika, Csák 
Imre és Nagy Imre felvállalták, hogy közremûködnek egy 
rendhagyó produkcióban, amelyet a PAGoda színtársula-
ta adott elô a Békéscsabai Jókai Színházban. 

A Péter András Gimnázium diákjai egy sajátos kezde-
ményezés révén juthattak el Békés megye legfrekventál-
tabb színpadi helyszínére, ugyanis a Jókai Színház civil 
kezdeményezésre elindított egy Mû-Kedvelô Érték-Tár 
elnevezésû programsorozatot, amelynek köszönhetôen – 
mint ahogy azt az elôadás elôtt Fekete Péter, a színház 
direktora is elmondta -, a megye amatôr színtársulatai 
kapnak lehetôséget bizonyos idôközönként a színházban 
a megmutatkozásra. 

Az elsô ilyen produkcióra a Szeghalmi Polgári Egyesület ajánlásával a szeghalmi gimnázium társulata kapott 
lehetôséget, az általam írt és rendezett Oroszlánvadászat az Olimpiában címû darabbal. Ezt a rejtôi humorra építô 
komédiát egyébként a Sárréti Hökkentôk is elôadták már a törökszentmiklósi Zsigray Julianna Színjátszó Kör szintén 
amatôr társulatával együttmûködve Füzesgyarmaton, Törökszentmiklóson és nyáron, a Mûvészetek Völgyében.

Az április 4-ikei elôadást megelôzôen Törökszentmiklóson tartott a csapat egy éles fôpróbát, ugyanis itt kipróbál-
hattuk, hogyan tud a három társulat együttmûködni egy közös produkcióban. A szerdai produkcióban már felléptek a 
gyarmatiak is, és hirtelen ötletként megvalósított szerepcserék ellenére is jól fogadta a miklósi közönség az elôadást, 
és ennek tudatában vághattak neki a fiatalok a pénteki 
megmérettetésnek.

A szeghalmi gimnazistáknak és a hozzájuk csatlako-
zó miklósi középiskolás korosztályú színészpalántáknak 
már délelôtt elkezdôdött a program, ugyanis Fekete Pé-
ter direktor úr tartott számukra egy rendhagyó színház-
ismereti órát, ahol az igazgató elmesélte a gyerekeknek, 
hogy hány ember munkája szükséges ahhoz, hogy egy 
színdarab eljuthasson az elôadás pillanatáig, ezután a di-
ákok számos érdeklôdô kérdésére is válaszolt. A direktor 
elôadásából megtudhatták a fiatalok, hogy mi a dolga 
a dramaturgnak, a koreográfusnak, a jelmeztervezônek, 
és a mi a legtöbb kérdést inspirálta, hogyan dolgozik a 
súgó, és sokszor milyen trükkös módon rejtik el a színpa-
di díszletek mögé.

Ezután a fiatalok bejárhatták a színházat ténylegesen 
a pincétôl a padlásig. Láthatták, hol készülnek a sokszor 
hatalmas díszletek a hatalmas padlástéri mûteremben, hol és hogyan formálódnak a nôi és férfi jelmezek, többek közt 
Vikidál Gyula jelmezét is megtekinthették, aki a Lovak címû produkció egyik szereplôje. Ezt követôen még egy próbá-
ra is besurranhattak, ugyanis a premier elôtt álló Lovak címû musical-táncjátékot próbálták éppen a nagyszínpadon. 
Külön érdekesség volt, hogy amikor a diákok betekinthettek az elôadásba, a rendezô éppen Vadász Gábort, az iskola 
öregdiákját instruálta.

A színházbejárás után következhetett a fôpróba, ahol az Ibsen Stúdiószínpad lehetôségeit és technikusainak szak-
mai felkészültségét kihasználva néhány új elemet is be tudtunk illeszteni a darabba. Még néhány díszletet is sikerült a 
díszlettárból a színdarabhoz kölcsönöznünk.

Az elôadást Farkas Zoltán, a megyei közgyûlés elnöke és Fekete Péter igazgató úr vezette fel, aztán jöhetett a közel 
két órás komédia a csökmôi fiatal fúvósok nyitányával, aztán magával a színdarabbal. A produkció sikeréhez nagyban 
hozzájárult, hogy telt ház elôtt léphetett fel a PAGoda fiataljaira épülô társulat. 

A Sárréti Hökkentôk tagjainak közremûködése különös színt és érdekes csavart hozott az elôadásba, amely nagy de-
rültséget keltett a közönség soraiban. Szó szerinti értelemben is, hiszen a közönség sorai közül léptek be az elôadásba, 
amely nem kis meglepetést okozott a nézôtéren ülôknek. Eközben a fiatalok átöltöztek, új szerepben jelenhettek meg 
a színpadon, többek közt olyanokban is, amelyekben eddig még nem. E helyen szeretném megköszönni a három 
Hökkentôs színjátszónak a segítséget, amellyel nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy sikeres legyen az elôadás, és ah-
hoz, hogy a fiatalok több oldalról és több szerepkörben is megmutathassák, és többek közt szakértôi „zsûri” elôtt is 
kibontakoztathassák tehetségüket. Az elôadás valódi „hasznát”, a hatalmas megtiszteltetésen és élményeken túl majd 
az idô fogja visszaigazolni, mivel talán éppen ennek a megmutatkozásnak köszönhetôen néhány fiatal kellô indíttatást 
és lehetôséget kap majd, hogy a jövôben a színészi pályán tudjon mindannyiunk büszkeségére sikereket elérni.

Kincses Zoltán író, rendezô
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XVi. debreCeni országos mAzsorett FesztiVál

A Füzesgyarmati Mazsorett Együttes a XVI. Debreceni Országos Mazsorett Fesztiválon ismét szakmai megmérette-
tésre vállalkozott, ahonnan szép eredményekkel és élményekkel tértek haza.

A Szivárvány csoport II. korcsoportban, show kategóriában, a 
10-14 évesek mezônyében, arany oklevelet szerzett. A csoport 
tagjai: Gábor Viktória, Konyár Kata, Lázár Flóra, Molnár Lili, Nagy 
Bíborka Anikó, Oláh Panna, Salló Fruzsina, Szabó Alexa Izabella, 
Széles Zorka Anna.

A Napsugár csoport III. korcsoportban, (14-18 évesek) pom-pon kategóriában, kiemelt arany oklevélben részesül-
tek. A csoport tagjai: Bartucz Fabióla, Éri Alexandra, Jambricska Szilvia, Kocsán Anikó Kitti, Korcsok Klára, Kovács 
Laura, Pálfi Liza, Szôke Fanni és Túri Judit.

A versenyek sora az V. Békéscsabai Táncfesztiválon folytatódik, melyre nagy lelkesedéssel és szorgalommal készü-
lünk.

Macskinné Pór Erzsébet, mûvészeti vezetô

FüzesgyArmAti állAtpArk és VAdFArm

2014 márciusában megkaptuk a Vadfarm létesítéséhez 
szükséges engedélyt, melyben leírják, hogy milyen vadálla-
tokat tarthatunk. Amint eljött a tavasz, sok állatnak szüle-
tett kicsinye. Az egyik Holland törpekecske hármas ikreket 
ellett. Az utoljára született bakkecskét gyengébbnek találtuk 
a másik két jerkénél, és féltünk, hogy az anya nem fogja 
tudni felnevelni, ezért mi neveljük, cumisüvegbôl itatjuk. A 
kecskét Marcinak hívják, aki pár hetes koráig a házban la-
kott. A hármas ikreken kívül született még egy Holland törpe 
kecske és egy Parlagi kecske. Március 18-án négy óra körül 
megszületett Gizi, a jersey üszônk. A tehén és a borja is jól 
van. Ugyanezen a napon háromnegyed hatkor megszülettet 
Csini és Oszkár fakó csikója. A lovat szélvésznek neveztük 
el. Nemrég érkezett hozzánk egy pár dámszarvas. Ôk most 
egy évesek, és nagyon jól érzik magukat új otthonukban. 
A struccaink rengeteget nôttek a télen, majdnem elérik a 
két méteres magasságot. A nemüket még nem tudjuk pon-

tosan, az biztos, hogy egyik 
tojó, egy másik kakas, és a 
harmadik strucc neme nem 
100%-osan megállapítható.

Mivel itt a tavasz, egyre 
több látogató érkezik hoz-
zánk, akik mindig jó véle-
ménnyel vannak rólunk. 
Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklôdôt, aki sze-
reti az állatokat, és egy kis 
kikapcsolódásra vágyik.

Csák Réka

 

Jelentkezzen Ön is családjával a  
Békés Megyei fordulóra! 

 

A verseny helye és ideje: 

AutóMobil Körös Kft. (Skoda szalon) 
Békéscsaba, Szarvasi út 74. 

2014. május 24. (szombat) 09,00 – 13,00 óra között. 

Jelentkezés és regisztráció a helyszínen! 
 

Jelentkezési feltételek:  az egyik szül! rendelkezzen érvényes „B” 
kategóriás vezet!i engedéllyel, a 
gyermek(ek) életkora 6 és 17 év közötti 
legyen. 
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egyHázAink élete
gyôzedelmes HÚsVét…

Juhász Gyula, Könyörgés a szabadulásért címû szép versének so-
raival vártuk a tavasz legkedvesebb vendégét, a Húsvéti Ünnepet.

„Jöjjön a hajnal
Új diadallal,
Jöjjön az élet,
Szóljon az ének,
Hallelujázzon
Minden e tájon!

Kelettôl nyugatig neved áldja minden,
Régi fényt, új lángot adj nekünk, nagy Isten!”

A hazaérkezett gólyáink megigazították az „ócska fészkeiket”, de vajon milyen volt a mi ünnepvárásunk. Kis gyü-
lekezetünk a szokásos módon járta nagyböjti útját, tervezgette tavaszodását. Egy nyertes pályázat segítségével neki 
fogunk harangjaink elektromos-mágneses átszerelésére, és szólni fognak immáron párban, imára, igehallgatásra, 
zsoltáréneklésre, búcsúztatásra, emlékezésre, ünnepekre hívogatva mindnyájunkat.

Megújul a 110 évet is átlépett téglapadló új burkolatot kapva, valamint a padokat is újra fogjuk festeni. Hisszük, 
hogy híveink is, valamint az önkormányzat hozzá fognak segíteni a szép munka megvalósításához. Március utolsó va-
sárnapját az unitárius világegyház Nemzetközi Unitárius Vasárnappá nyilvánította. Ennek megfelelôen, alkalomhoz illô 
versekkel, énekekkel hittanosaink és felnôttek méltó módon tartottuk meg.

A nagyböjti idôszakban elkezdtük a hagyományos unitárius passió felelevenítését, és azt Nagypénteken elô is adtuk, 
most is a Hagyományôrzô Népdalkör hathatós segítségével. Közben a lelki készülôdésrôl sem feledkeztünk meg. Jézus 
tanításainak szellemében böjtölve, miszerint „Nem az fertôzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem, ami 
kijön a szájból… mert minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut és az árnyékszékbe vettetik. Amik pedig a száj-
ból jönnek ki, a szívbôl származnak… a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, 
hamis tanúbizonyságok, káromlások… ezek fertôztetik meg az embert.” (Mt.15:11-20).

Így érkezhettünk el a gyôzedelmes Húsvétot ünnepelni. Istenáldotta napokat kívánunk ünnep felé, az ünnepen és 
annak elmúltával minden jó embernek! Balázsi László, unitárius lelkész, ny.mb.püspök

„neVeld A gyermeket A neki megFelelô módon, HA megöregszik Akkor sem tér el Attól.”

Hogy miért is kezdem gondolataimat ezzel a BIBLIÁBÓL vett idézettel? Azért, mert a bölcsességirodalomhoz tartozó 
Példabeszédek könyvében már közel 3000 évvel ezelôtt megíródtak azok a tanácsok, intelmek, amelyek a mai ember 
számára is megszívlelendôek, elgondolkodtatóak.

„Neveld a gyermeket...” Hitben való nevelés, hitéletre nevelés a füzesgyarmati óvodában 2010 szeptemberétôl 
valósul meg, az itt létrehozott keresztyén csoportban. Az ide beiratkozott gyermekek is a „ Lurkófalva „ Helyi Óvodai 
Program szerint nevelôdnek, ám ebben a csoportban a programot kiegészíti a keresztyén hagyományok megismerése, 
a keresztyén pedagógiai elvek, a keresztyén értékrend szerinti nevelés. A feltétel nélküli szeretet az, amely a csoport 
egész szellemiségét áthatja, hiszen Isten is minden bûnünk, gyarlóságunk ellenére szeret bennünket! 

„Neveld a gyermeket...”, azt jelenti: a helyes szokásokat kicsiny kortól kezdve kell elsajátítani!
Három évesen minden kisgyermek a családi nevelés tükörképe. Pár hét után tapasztalható, hogy hogyan nevelték 

idáig a gyermeket a szülôk. „Féltôn-szeretô” módon, ahogyan Isten viszonyul hozzánk, vagy „mindent lehet, csak ne 
hisztizzen” a gyermek... Az óvoda nem tesz csodát, nem fogja megnevelni a rakoncátlan kisgyermeket, ha a szülô 
nem segít, nem állít fel a csoportban elfogadott értékrendet otthon is gyermeke számára! Mi kiegészítôi vagyunk a 
családi nevelésnek, és ha a gyermek más értékrendet tapasztal, nincs közös nevezô, akkor nagyon nehéz helyzetbe 
kerül a gyermek, a pedagógus, de a szülô is. A következetesség az egyik, talán legfontosabb dolog a nevelésben. Azt 
engedjek meg neki ma, amit holnap is megengedhetek. A munka már a teremtés kezdetén megfogalmazódik Isten 
szájából „Ôrizd és mûveld” a földet. A munkára nevelés az önkiszolgálással kezdôdik. Amit a gyermek meg tud csinálni, 
azt ne csináljuk meg helyette! Öltözködés - had próbálja egyedül, ezzel sikerélmény biztosítunk neki. „Meg tudod csi-
nálni”, kis segítséggel, buzdítással menni fog. Játék elrakás - elsôdlegesen az ô feladata, az ô „munkaeszközei”. Anya 
után se pakol senki a konyhában, amikor fôz... El kell neki magyarázni, hogy mi az ô feladata, tudatosodjék benne, 
hogy mindenkinek dolgoznia kell a családban. Csúnya beszéd - a kisgyermeknek nagyon jó füle van és nagyon hamar 
megtanulja a szituációhoz kapcsolódó szavakat! Legtöbbször nem is ismeri a szó jelentését, csak azt tudja, hogy a 
felnôttek, nagyobb testvérek például haragjukban mit mondanak. Verekedés - akaratok, indulatok egymáshoz feszülé-
sének módja. Nem szabad verekedni, mert... elmagyarázni nekik, hogy fájdalmat okoz, stb. 

Jézus mondja: Úgy bánjatok egymással, ahogyan szeretnétek, hogy az emberek bánjanak veletek!... „A  jó erkölcsöt 
megrontja a rossz társaság.” - ez is a Példabeszédek könyvébôl vett idézet. És milyen igaz! A rosszra több hajlandósága 
van az embernek, mint a jóra. Mindannyian azt szeretnénk, ha gyermekeink „JÓBARÁTJA” valóban „jó” barát lenne!... 
Segítsük ôket azzal, hogy szülôként, nagyszülôként megfelelô erkölcsi normákat közvetítünk feléjük!

Gergely Józsefné - Zsóka néni, a Halacska csoport volt óvónénije
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Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ô véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melybôl reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melybôl jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg ôket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

Dsida Jenô

Ezzel a verssel köszöntünk
minden kedves Édesanyát
Anyák napja alkalmából!

május A CsAládok HónApjA

Nemrég ünnepeltük a Húsvétot, az „örök gyermek” feltámadását, és most közeledik a május, amely újabb ünne-
peket tartogat számunkra. Nem csak a mustáros sültkolbászról, a majálisok kavalkádjáról és csinnadrattájáról szól, 
hanem énnél sokkal bensôségesebb és mélyebb ünnepeink is vannak május havában.

Nem kell messzire mennünk, hiszen rögtön május elsô vasárnapja, az édesanyák ünnepe, az Anyák Napja. Ma-
gyarországon, Mária országában különösen mély gyökerei vannak ennek az ünnepnek, hiszen már a nyelvünk is meg-
mutatja, hogy mennyire tiszteljük az anyákat. Az anya ott van mindenben, mindennek a gyökere, az eredôje, az alap 
ANYAga, hiszen az anyag szó is az anya szóra vezethetô vissza, akár a latin matéria a mater szóra. A földünk, a hazánk 
ANYAföld, szemben a német faterland-dal, a nyelvünk, amelyet beszélünk ANYAnyelv, de nem csak az anyagiságban 
van jelen az anya, hanem hitünk gyökereiben is, mert ahogy van anyaföld, úgy az ôsi természeti hiedelemvilágunkban 
a távoli Napisten mellett ott volt a mindent tápláló és életben tartó Földanya is. 

Régi kultúránkban különös tiszteletnek örvendett Nimród felesége, Enéh vagy Ünô, aki a két testvérnek, Hunornak 
és Magórnak adott életet, de említhetnénk Emesét is, Álmos anyját, akit Máriához hasonlatosan a „Lélek” szállt meg, 
az ô esetében sólyom, Turul képében.

A kereszténység felvétele idején tehát nem lehetett véletlen, hogy Szent István Mária kezébe helyezte le az országot, 
és neki ajánlotta a magyarságot. Így ér össze múlt, jelen és jövô, anyag (test), lélek és szellem, és mindent összeköt 
az anya, aki mindannyiunk életében jelen van, életet ad, táplál, irányban tart és felnevel.

Múltban és jelenben az anya volt a család összetartója, a mindenkori iránytû a gyermek, a felcseperedô lélek 
számára a mindennapi élet során. Számtalan irodalmi mû, költemény emlékezik meg az édesanyákról. Elég, ha csak 
József Attilára gondolunk, aki teljes költészetében az anya utáni örök vágyat fogalmazta meg sorról sorra, versszakról 
versszakra.

Persze ismerjük az anyai tekintet szigorát is, de hát ki ne tett volna - ha máskor nem is, de gyermekkorában -, rossz 
fát a tûzre. Ilyenkor kellett is az anyai szigor. De mégis, ha kiejtjük ezt a szót, hogy anya, édesanya, akkor leginkább a 
mosoly, a simogató kéz és tekintet jut az eszünkbe. A melegség, a biztonság, a feltétel nélküli szeretet fogalma kap-
csolódik az anya képéhez. Mindezeket hálálhatjuk meg nem csupán a közelgô Anyák Napján, hanem minden cseleke-
detünkben, hiszen az anyai szív mindennek örül, amely a gyermekei által felé irányul. 

Kincses Zoltán


