
Virágos Füzesgyarmat 2014
Pályázat

Füzesgyarmat Város Képviselô-testülete pá-
lyázatot hirdet Virágos Füzesgyarmat 2014 cím-
mel.

A pályázat célja:

Kezdeményezésünkkel arra buzdítjuk város-
unk lakóit, hogy a házuk elôtti közterülete-
ket virágos növényekkel díszítsék, így szemet 
gyönyörködtetô elôkertek örvendeztessék meg 
az itt élôket és a városunkba érkezôket.
A legszebb közterületeket értékes vásárlási utal-
ványokkal, nyereményekkel díjazzuk. Az értéke-
lést 4 fôbôl álló zsûri végzi, melynek idôpontja 
június hónapban lesz.

Jelentkezni személyesen a Hegyesi János 
Városi Könyvtárban, 
vagy a 06/30/984-9867 telefonszámon 
Bere Katalinnál lehet.
Pályázatunkra magánszemélyek, lakóközösségek jelentkezését várjuk 2014. Május 31-éig.
A díjkiosztás az augusztus 20-i ünnepélyes testületi ülésen lesz.

Tegyünk együtt Füzesgyarmat virágos várossá tételéért!
Szeretettel várjuk a pályázókat és mindenkinek örömteli kertészkedést kívánunk!

Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja • XXVI. évfolyam 5. szám • 2014. május

Pörkölt - és gulyásfôzô versennyel, erôs emberek versenyével, koncertek-
kel és színes programokkal várták a gyarmatiakat a Kastélypark fürdôben 
a városi Majálison 4. oldal 

ajánló

negyedszázad  a la-
kosság Védelmében
25 éve mûködik 
Füzesgyarmaton a 
Polgárôrség. Ez alatt az 
idô alatt sokat tettek a 
közbiztonságért.   2. oldal

iFjú euróPa bajnok
Vida Balázs juniorként Euró-
pa bajnokságot nyert, de a 
felnôttek között is megállja 
a helyét. 3. oldal

jótékonysági est a 
mentôknek
Egy újraélesztô eszköz 
beszerzésére folytattak 
gyûjtést a gyarmati esten. 
 4. oldal

ajánló

Válasszunk gyermek-
királyt t
Hamvas Béla gondolatait 
olvashatják a gyermeknap 
jegyében 5. oldal

közeleg a Pünkösd
Húsvét után egy újabb 
nagy egyházi ünnep kö-
zeledik. Többek közt errôl 
is olvashatnak az Egyhá-
zaink élete rovatban.  
 6-7. oldal

sPort hírek!
A  fiatal focisták 
és a twirlingesek 
eredményeirôl kaphatnak 
hírt az Amondó olvasói.
 8. oldal
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a Polgárôrség 25 éVe Füzesgyarmaton

Tisztelt füzesgyarmati polgárok, Füzesgyarmat városában idén 25 éve mûködik Polgárôrség, ez alkalomból a Szer-
vezet kialakulásával, történetével szeretném Önöket röviden megismertetni.

Mint minden jó történet, ez is régen, 1989-ben, a rendszerváltáskor kezdôdött, ekkor alakult meg Füzesgyarmaton 
a Vagyon- és Polgárvédôk Önvédelmi Egyesülete, 34 fôvel, furcsa volt látni, a mai modern világ után, az írógéppel írott 
névsort, mely az alapító tagok nevét tartalmazta.  A polgárôrség elsô elnöke Szôke János volt.

A 1996 évbôl egy igazolványképekbôl álló tabló maradt fent, sok barátom, ismerôsöm fiatalkori fényképével, melyet 
(ha be tudják szerkeszteni) a másik oldalon láthatnak. Sajnos a lapon szereplô tagok közül már többen nincsenek 
közöttünk, vagy nem tagjai a Polgárôrségnek.

Az alakulást követô elsô komoly változás 1995 évben történt, ekkor lett Laczkó István az elnök. 1994 évtôl már 
Füzesgyarmaton dolgoztam Körzeti Megbízottként, így tapasztalatból tudom, hogy ekkor már Kiss János szervezte a 
polgárôr szolgálatot.

2001 évben névváltozás történt, Füzesgyarmati Polgárôrség Közhasznú Szervezet lett az új név, melyet a mai napig 
használunk, valamint titkár Hegyesi Zsolt és a gazdasági vezetô Korsós Alexandruné, Jucika lett.

Ezt követôen 2012 évben mondott le Laczkó István az elnökségrôl, és javasolt elnöknek. A tagság bizalmat szavazott, 
így most második éve vezetem a Polgárôrséget. A jogszabályok változása miatt 2012 évtôl a Polgárôr Vezetôségben 
titkár már nincs, így Hegyesi Zsolt beosztása megszûnt, elnökhelyettes van, mely tisztséget a szavazás alapján Szôke 
Imre kapta meg. A gazdasági vezetô személye változatlan maradt. Laczkó István pedig ez évtôl tiszteletbeli elnökként 
segíti munkánkat. 

A régi jegyzôkönyveket és beszámolókat átnézve azt lehet megállapítani, hogy a Polgárôrség állandó és fô támoga-
tója a Polgármesteri Hivatal valamint a Megyei Polgárôr Szövetség. Konkrét esetenként kértek, kaptak és kapunk ma 
is segítséget más szervezetektôl, vállalkozóktól. 

Bere Károly Polgármester Úr intézkedésére 2010 év novemberétôl van Füzesgyarmaton közterület felügyelô, Szôke 
Szabolcs személyében, akinek közbiztonsággal összefüggô feladatai is vannak, és egyben tagja a Polgárôrségnek is.  

A Rendôrséggel hagyományosan jó a viszony, egyrészt a korábbi munkatársi viszonyunkból adódóan, másrészt kö-
zös a cél, minél jobb közbiztonság legyen Füzesgyarmaton. 

Talán kevesen tudják, hogy két éve Füzesgyarmat város, országos viszonylatban az elôkelô második helyet szerezte 
meg az egy fôre jutó bûncselekmények tekintetében. Ez a füzesgyarmaton dolgozó Rendôrök, a Polgármesteri Hivatal, 
a Polgárôrség és a becsületesen dolgozó, bûnüldözési munkánkat segítô lakosság közös erôfeszítésének eredménye.

Ez egy olyan eredmény, melyre minden füzesgyarmati lakos büszke lehet. Sajnos ez okból nem kapunk több rendôrt 
sem a városba, elfogadható a Rendôrkapitányság magyarázata: a hagyományosan jó statisztikai eredmények ezt nem 
teszik indokolttá.

Természetesen nem lehetünk elégedettek, hiszen egy bûncselemény is sok és bántó, fôleg, ha a sérelmünkre kö-
vetik el, így továbbra is az a véleményem, hogy a megelôzésre kell a fô hangsúlyt fektetni, ami mindenkinek elônyös. 
Szinte minden utcában lakik polgárôr, kérem, hogy forduljanak hozzájuk bizalommal. 

Mivel év eleje van és itt az adóbevallások ideje, aktuális arról beszélni, hogy támogathatják további munkánkat 
adójuk 1 %-ával:

POLGÁRÔRSÉG KÖZHASZNÚ SZERVEZETE FÜZESGYARMAT
Adószámunk: 18374845-1-04
Összességében úgy gondolom, hogy a múltban sikeres éveket, évtizedeket zárt a Polgárôrség Füzesgyarmat város-

ban, a jövôre tekintettel biztos vagyok benne, hogy ugyanilyen elhivatottan és lelkiismeretesen fogjuk végezni ezt a 
feladatot, így késôbb is jó eredményekrôl számolhatunk be.

Tisztelettel:
Gazsó Attila, elnök 

ismét Fákat ültettek Városunkban

A tavalyi évhez hasonlóan, Suchné Szabó Edit önkormányzati képviselô 
szervezésében, április 10-én ismét fát ültettek a tavalyi évben született 
gyermekek részére Füzesgyarmaton. 
A 2013-as évben született 32 gyermek tiszteletére ugyanennyi facse-
metét ültettek el az említett délutánon. A képviselô asszony a progra-
mon elmondta, bízik abban, hogy a születések száma ismét magasabb 
lesz az elkövetkezô években, és azt szeretné, ha a gyerekek többsége itt 
nôhetne fel, és késôbb itt alapítanának ôk is családot. Mindezek mellett 
hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés nem csak a szülôk és gyermekek 
tiszteletére, hanem a környezet védelmére, a környezetünk folyamatos 
gondozására is ráirányítja figyelmünket.
A „Születésfa ültetés”-sel immár 129 fa növekedik az önkormányzat által 
kijelölt területen.



Füzesgyarmati tehetségek…
Cél a Világbajnoki Cím - beszélgetés Vida balázzsal

A junior Európa Bajnokság megnyerése és a felnôtt orszá-
gos bajnokság elhódítása, ezek azok a címek, amelyeket 
sikerült a még középiskolás korosztályú füzesgyarmati Vida 
Balázsnak már eddig is begyûjtenie a kick-box sportágban. 
A Péter András Gimnázium 11. c osztályos tanulóját éppen 
egy matek dolgozat után sikerült – még ha jelképesen is – 
mikrofonvégre kapni az iskolai nagyszünetben, akit az eddig 
elért sikereirôl és jövôbeni terveirôl kérdeztem. Arra a kér-
désre, hogyan indult a sportpályafutása a következôt vála-
szolta Balázs: 
- Kilenc éves koromban édesapám vitt le az edzôterembe, 
hogy próbáljam ki magam a küzdôsportokban.  Gömbér-
zékem nem nagyom volt, és egyébként sem érdekeltek a 
labdajátékok, így úgy éreztem, hogy megtaláltam a helyem 
a küzdôsportok világában. Kezdetben nem voltak igazán 
eredményeim – mondta a fiatalember szerényen, de a kér-
désekre csak sikerült kihúzni belôle, hogy már az akkori kor-
osztályos bajnokságokban is ért el országos helyezéseket, 

megyei bajnoki címeket, sôt egy világkupán harmadik helyezést is szerzett. 
– Habár nagyon megkedveltem ezt a sportot – folytatta Balázs -, egy idô után mégis besokalltam, és egy idôre, másfél-
két évre abba is hagytam a kick-boxot nagyjából tizennégy-tizenöt éves koromban. Addig csak kondizni és súlyzózni jár-
tam, de aztán már kezdett hiányozni a sport, és újra visszatértem 
az edzôterembe. Visszatérésem után szinte minden korosztályos 
versenyt megnyertem, és sorra jöttek a sikerek, persze ehhez az 
is kellett, hogy idôközben mind magasságban, mind erôben so-
kat fejlôdtem. A legutóbbi idôkben a junior Európa Bajnokságon 
Lengyelországban sikerült aranyérmet szereznem kick-light kate-
góriában a 89 kilogrammos súlycsoportban, de amire talán még 
büszkébb vagyok az a felnôtt országos bajnoki cím szintén kick-
light kategóriában 84 kg-ban. Azért is vagyok különösen büszke 
erre, mert mindezt 17 évesen sikerült elérnem, és a junior korosz-
tályban – legalábbis itthon – nem nagyon akadtam már kihívóra. 
Persze ez külföldön, világversenyeken másképpen van, hiszen a 
magyar szabályok szerint csak 18 éves korig versenyezhetünk 
junior korosztályban, míg más országokban 21 éves korig lehet 
junior egy fiatal versenyzô. Így a nemzetközi junior versenyeken 
rendszeresen nálam idôsebb versenyzôkkel kellett és kell össze-
mérni a tudásomat. Ez persze egyben kihívás is, és hozzájárult 
ahhoz, hogy megálljam a helyem a felnôtt korosztályban. A hazai szabályoknak megfelelôen az idén indulhatok utoljára 
junior világversenyen. Ott ugyan fogadnának késôbb is, de a kvalifikációt itthon csak 18 éves korig tudom megszerezni. 
Ebben az évben Olaszországban lesz a világkupa és a világbajnokság is, a világbajnokságon való induláshoz azonban 
meg kell nyernem a hazai országos bajnokságot, mert egy súlycsoportban egy országot csak egy ember képviselhet. 
Remélem, hogy sikerül kijutnom mindkét versenyre, és egy szép eredménnyel búcsúzhatom a junioroktól.
- Otthonról mindig is támogattak – folytatta Balázs -, habár édesanyám féltett is, és félt mind a mai napig, nem vélet-
lenül, hiszen ez egy kemény sport, ahol óhatatlanul is jöhetnek sérülések. Legutóbb is hat fogam tört ki, aminek nem 
nagyon örültek otthon, de megszokták, hogy a küzdôsport ezzel jár, és én is ebben látom a jövômet. Továbbtanulni is 
olyan helyen szeretnék, ahol tudom folytatni a sportot. Katonai, rendôri hivatáson is gondolkodom, de az edzôi vagy 
testnevelôi pálya sem áll messze tôlem. Egyelôre azonban még az elôttem lévô célok foglalkoztatnak, a junior nemzet-
közi versenyek és az októberi felnôtt országos bajnokság.

Kincses Zoltán
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házasságkötés:

2014. május 10-én került sor Aggott Anita és Fehér Lajos házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal párnak!



2014. május 1. majális

Ebben az évben is május 1-én Majálisra hív-
tuk Füzesgyarmat lakosságát a Kastélypark Fürdôbe. 
Egész napos kulturális és sport programokkal vártuk az 
érdeklôdôket. 9 órától pörkölt- és gulyásfôzô verseny 
vette kezdetét, melyre, nagy örömünkre 25 fôzôcsoport 
jelentkezett. A zsûri tagjai Urbán Papp Tibor és Toókos 
Ferenc olimpia és világbajnok séf voltak. 10 órától az Erôs 
Emberek Versenyén próbálhatták ki fizikai állóképességü-
ket a vállalkozó szellemû nôk és férfiak. Az eredményhir-
detések után a színpadra lépett a Dred és Dorisz páros, 
akik nagyszerû slágerekkel keltették fel a rendezvényen 
résztvevôk érdeklôdését. Egész napos íjászat, illetve 14 
órától airsoft, aerobic és twirling bemutatókkal kedves-
kedtünk a majálisozóknak. Ezután a Megafon Zenekar 

majd Bodnár Attila és Papp Rita szórakoztatta a közönséget. A program zárásaként a Szeghalmi-Darvasi Jázmin has-
tánc csoport kápráztatta el táncával a nézôk szemeit.

Szeretnénk megköszönni Támogatóinknak a segítséget: a Füzesgyarmati Vezérlôszekrényt Gyártók Vasas Alapszer-
vezetének - mint társszervezônek; a Kastélypark Fürdônek, hogy biztosították a helyszínt, és a fürdô dolgozóinak 
a segítséget; fôszponzorunknak Egeresi István vállalkozónak, aki gondoskodott a díjazottak ajándékairól valamint a 
egyéb eszközök biztosításáról és szállításáról, mint ahogy azt minden évben teszi; Rácz Gézának és segítôinek az 
Erôs Emberek versenyének szervezéséért és lebonyolításáért; a Csárdaszállási SZSK- Erôemelô szakosztálynak, akik 
a technikai eszközöket biztosították az Erôs Emberek Versenyén; Kandia Tüzépnek; a Golden Pallet Kft-nek; Clari Kft-
nek. Továbbá köszönjük a rendezvényen fellépôk közremûködését: Griff Íjász Egyesületnek-Kaba; Sárréti Devils Airsoft 
Sportegyesületnek-Füzesgyarmat; Aerobic Csoportnak-Doboz; Sárréti Gyöngyhalász GYSE Twirling szakosztályának-
Füzesgyarmat és Dance Aerobic Csapatnak-Füzesgyarmat, végül, de nem utolsó sorban a Városgazdálkodási és Intéz-
ményüzemeltetési Kft-nek közremûködését a rendezvény létrejöttében.

Gál Ágnes, HJVKKI

jótékonysági est 
a szeghalmi mentôalaPítVány részére

Jótékonysági Estet szervezett Suchné Szabó Edit önkormányzati képviselô, az Európai Nôk Szervezetének alelnöke a 
szeghalmi Mentôalapítvány részére április 12-én Füzesgyarmaton. Az estet megelôzte egy általa elindított gyûjtési fo-
lyamat is, mely a szeghalmi Mentôállomás ellátási területére irányult, pontosabban 7 településre. Tette ezt azért, mert 
jól ismeri a térség településeinek egészségügyi helyzetét, így nem volt ismeretlen számára, hogy a mentôállomás már 
régóta szeretne egy LUCAS – 2 típusú újraélesztô készüléket vásárolni, mellyel egy magasabb szintû ellátást tudnának 

biztosítani az itt élôk részére. 
Az eszközbeszerzésre irányuló kérelemmel elsôként a Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulás elnökét kereste meg, de anyagi forrás hiányában ez eluta-
sításra került. Így jött az ötlet, hogy az érintett településeken az önkormány-
zatokat, vállalkozókat, cégeket illetve a magánszemélyeket is felkeresse a cél 
elérése érdekében. Az újraélesztô eszköz – sikeres gyûjtés után - a szeghalmi 
Mentôállomáson szolgálatot teljesítô esetkocsin lesz elhelyezve. Békés megyé-
ben jelen pillanatban nem található ilyen eszköz a kórházon kívüli ellátásban, 
így egyedülálló módon tudnák a körzetben élôk ellátását javítani. 
A Jótékonysági Est bevételével, a gyûjtéssel illetve az alapítvány rendelkezésére 
álló önrésszel jelenleg 3,8 millió Forint áll rendelkezésre. A hiányzó összegért 
tovább folyik a gyûjtés, és a képviselô reményei szerint nyáron megtörténhet a 
4,5 millió Forint értékû gép beszerzése.
A rendezvényen személyesen is részt vett Szatmári Andrea, a szeghalmi 
Mentôállomás vezetôje, Szabóné Bácsi Erika, a Mentôalapítvány Kuratóriumá-
nak elnöke, Pintér Lajos, az Országos Mentôszolgálat Dél-Alföldi Régiójának 
Gazdasági vezetôje, Rákosi Katalin, az Európai Nôk Szervezetének elnöke és 
Bere Károly, Füzesgyarmat Város Polgármestere. 
A szervezôk köszönik az eddigi felajánlásokat azoknak az önkormányzatoknak, 
cégeknek, vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik hozzájárultak az eddigi 
gyûjtéshez, továbbá mindazoknak, akik az említett Jótékonysági Est megren-
dezésében tombolatárgyak felajánlásával illetve a mûsorban való fellépésükkel 
segítettek, ezáltal is közelebb kerülve az újraélesztô készülék beszerzéséhez. 
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Május utolsó vasárnapja hagyományosan a gyermeknap és ennek kapcsán osztjuk meg önökkel huszadik század 
talán legnagyobb filozófusának gondolatait

 
hamVas béla Paidokratia (részlet)

 A mai embert a végzet elérte. Az államok fölött rendetlenség lett úrrá, s a dolgok már annyira bonyolódtak, hogy a 
bennfentesek tudása csôdöt mondott. Hogyan történhetett? Azt hitték, hogy a kis rendetlenséget a kis tudású ember 
szûnteti meg, a nagy rendetlenséget a nagy tudású, az igen nagy rendetlenséget az igen nagy tudású. Reálisnak hívták 
azt az embert, aki ravasz volt és elvetemült. Ebben az emberben, mint a régi mondás szól, egyesült egy angyal tudása 
és egy ördög tapasztalata. Gondolata mögött hátsógondolat van, hitében rosszhiszemûség. Senkiben sem bízik, minden 
szóban kételkedik. S amikor már tele van hátsógondolattal, rosszhiszemûséggel, bizalmatlansággal és kételkedéssel, mert 
mindenkirôl feltételezi, hogy hazug és tolvaj és hiú és szívtelen, akkor azt hiszi, hogy a világot tökéletesen és kívül-belül 
megismerte. Meg van gyôzôdve arról, hogy a kapzsi szerez vagyont, és komisznak kell lenni annak, aki tekintélyt kapott. 
Nos, szedd össze mindazt, amit mondtam: ravasz és elvetemült, rosszhiszemû és bizalmatlan, kételkedô, és tele van hát-
só gondolattal, mondd, milyen az ilyen embernek a világ? Egy sereg pimasz és nyegle gazfickó marakodása a hatalomért, 
a vagyonért és az élvezetekért. Ez az az ember, akinek nincsenek illúziói, s amikor valaki azt mondja: nemes, hunyorgatva 
válaszol: én tudom. Ô az, akit az élet megtanított. Ô az, aki az iskolát kijárta. Megtanulta azt, ami közönséges és aljas és 
alattomos. Fontos, hogy túltegyen a csalókon és a sikkasztókon és a hazugokon és az útonállókon és a terroristákon. S 
amikor az elsô nemzedéken túltett, olyan gyermeket nevelt, aki rajta is túl tett. A következô nemzedék ezen is túltett, és 
az erre következô még ezen is. Végül a gazdagságban, piszokban, rondaságban és erôszakban mindenki olyan tapasztalt 
lett, hogy egymás eszén már nem tudtak túljárni, egymást nem tudták becsapni, és nem tudták egymást hátulról leszúr-
ni. Most már egymásnak egyetlen szavát sem hitték el, egymásról csak ordenáré erôszakot feltételeztek, semmi mást. Az 
gyôz, hitték, aki nagyobb gazfickó, és elkövetkezett az idô, amikor mindenki egyforma gazfickó lett. Így aztán az államok 
fölött úrrá lett a rendetlenség, és már a bennfentesek tudása is csôdöt mondott. Mindenki olyan reális lett, hogy semmit 
sem hitt el. Íme az ártatlanságát vesztett, bukott emberiség, amely azt hiszi, hogy a benne levô romlottság értelem. Ezért 
mondják a régiek, hogy a hatalmat ilyenkor egy parasztra kell bízni, mert a paraszt még nem romlott; ezért mondják, 
hogy a hatalmat egy vademberre kell bízni, mert a vadember ártatlan; ezért mondják a még régebbiek, hogy a hatalmat 
egy asszonyra kell bízni, mert az asszony tapasztalatlan. A világot ismét a romlatlanra, az ártatlanra és a tapasztalatlanra 
kell bízni. S ezért mondom én, hogy az uralmat egy ötéves gyermekre kell búzni, mert a gyermek nem reális. A gyermek 
nem korlátolt, nincsenek elvei, nem tud se jóról, se rosszról, csak nevet és játszik. A játék pedig a legnagyobb misztérium: 
ez a szellem gyöngédsége. A gyermeknek van szíve és nincs elôítélete, nem ismeri a hatalmi viszonyokat, és az uralmat 
hamarabb unná meg, semhogy megbukna. Milyen megkönnyebbülés! A realitásban meghülyült szív után végre valaki, 
akinek nincs tapasztalata, hanem kedélye, akinek nem az élvezet a fontos, hanem az öröm, nem a hatalom, hanem az 
igazság, nem a vagyon, hanem a szépség. Láttál már gyermeket a homokban ülni és játszani? Nincs nála komolyabb 
lény. Több: nincs szakszerûbb. Amit tesz, azt jószívvel és odaadással teszi. Isten elemi alkotó szenvedélye még frissen 
él benne. Ha Isten reális lett volna, csak gyárat, bankot, hivatalt, tudományt teremtett volna, de sohasem: virágot, szép 
lányt és verseket. De hála legyen neki, Isten nem reális. A gyár, a bank, a hivatal, a tudomány nem egyéb, mint az elbu-
kott emberiség alkotása, mert elvesztette, és nem érti a virágot, a szép leányt, az éneket és a verset. Nem hiszem, hogy 
Isten okos: ellenben tudom, hogy Istennek van szíve, hogy harmatos és üde és kedves, mint a gyermek. Isten játékai 
vagyunk, és az van hozzá legközelebb, aki játszik. Mi lenne, ha neki is elôítéletei lennének? Ha korlátolt lenne és el-
fogult? Ha ravasz lenne és rosszhiszemû 
és gyanakvó és bizalmatlan, és hátsó 
gondolatai lennének? Mi lenne, ha reális 
lenne? Gyermekkirályt választanék, és 
hozzá küldeném a bölcseket, a katoná-
kat és a minisztereket, hogy tanuljanak 
tôle, nem tapasztalatot, hanem, hogyan 
kell a dolgokat komolyan venni. Különb-
séget tenni jó és rossz között? Nem. 
Örülni annak, ami van. Hasznot várni? 
Nem. Szépet csinálni. Dolgozni? Nem. 
Játszani. Boldoggá tenni az embereket? 
Nem. Szeretni ôket. Tapasztaltnak lenni? 
Nem. Tapasztalatlannak maradni, és ár-
tatlannak, irreálisnak és elfogulatlannak, 
gyengédnek és romlatlannak. Megôrizni 
az emberinél magasabb égi realitást: 
azt, amelyik nem itt tesz bennünket ott-
honossá, hanem ott, ahol még a gyer-
mek él.

- Hol?
- Ahonnan jöttünk és ahová me-

gyünk.
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egyházaink élete
a Pünkösdi tûz

Pünkösd vasárnapja, a Szentlélek kiáradásának napja. Az elsô 
pünkösd eseményeirôl az Apostolok Cselekedeteiben olvashatunk. 
„Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyá-
jan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt, az égbôl, mintha 
csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a há-
zat, ahol egybegyûltek Majd lángnyelvek lobbantak és szétoszolva 
leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlé-
lek és különbözô nyelveken kezdtek el beszélni, úgy, ahogy a Lélek 
szólásra indította ôket.” (ApCsel 2,1-4)

A pünkösd az Egyház születésnapja is, hiszen Péter apostol be-
széde után rögtön háromezerre gyarapodik Krisztus követôinek 
száma, és ettôl kezdve az apostolok és tanítványaik halált megvetô 
bátorsággal hirdetik az evangéliumot minden nemzetnek. Ez a pün-
kösdi csoda. Azok, akik tegnap még félelmükben bezárkóztak, ma kiállnak a világ elé, és hirdetik Krisztus feltámadását, 
s azt, hogy ô az Isten Fia. Nem az apostolok teszik ezt, hanem a bennük lakozó Szentlélek, aki éppen úgy, mint az apos-
tolokban, minden krisztushívôben mûködik.

A Szentlélek indította el az Egyházat, a Szentlélek az, aki a mi nagy családunkat, az Egyházat összetartja, és ebben a 
nagy családban mindannyiunknak megszabja feladatát. Szebben nem is tudta volna szemléltetni ezt a dolgot Szent Pál, 
mikor az Egyházat az emberi testhez hasonlította. A testben minden tagnak megvan a maga feladata: a kéznek, a lábnak, 
a szemnek, a fülnek, a szájnak és még sorolhatnám tovább. Ezeket a feladatokat nem lehet felcserélni, és nem lehet 
nélkülözni. A kéz nem láthatja el a láb feladatát, a szem a szájét, az orr a fülét. A test nem mondhatja a kéznek, hogy 
nincs rád szükségem, mert akkor nem tud fogni, a szemnek, hogy nincs rád szükségem, mert akkor nem lát, a fülnek, 
hogy nincs rád szükségem, mert akkor nem hall.

Nem különleges feladatokról van itt szó az Egyházéletében, hanem arról, hogy mindenki - kicsik és nagyok - ott él-
jenek igazi keresztényként, ahol éppen vannak. A szülôk keresztény életre nevelve gyermeküket, a gyermekek pedig 
keresztényhez méltóan viselkedve az iskolában. Mindehhez a Szentlélek segít bennünket, hogy megvalósítsuk állapotbeli 
kötelességeinket és Krisztus tanítása szerint éljünk.

Sokszor és sokféleképp beszélt Jézus a Szentlélekrôl, akiben 
részesülniük kell majd mindazoknak, akik hinni fognak benne. 
Gyakran a vízhez is hasonlítja, mert amint víz nélkül nincs élet a 
földön, a Lélek nélkül sincs új élet. „Aki szomjazik, jöjjön hozzám 
és igyék, aki hisz énbennem, belsejébôl az Írás szava szerint élô 
víz folyói fakadnak.” (Jn 7,37)

Az Egyház évrôl évre szent várakozásban tölti a Pünkösd elôtti 
napokat, mint az apostolok egykor Jeruzsálemben. Szép szokás 
Pünkösd elôestéjén virrasztani. A piros miseruhában mondott ün-
nepi mise énekei, olvasmányai, könyörgései, az ünnepélyesebb 
szertartások segítik a híveket abban, hogy teljesebben átéljék a 
Szentlélek eljövetelét. Korábban ezt az ünnepet egy héten át tar-
tották, de napjainkban is megmaradt a Pünkösdhétfô megünnep-
lésének szokása.

Hüse József atya

         reViCzky gyula:
  Pünkösd
Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.

Hogy elôször tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a gyôzedelmes eszmét.

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’
Ma is minden bánkodó szivének,
Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:
Világitó sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világositsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívbôl szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!

Piros pünkösd, szállj le a világra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!
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egyházaink élete
májusi Varázslat…

Szépül kis templomunk kívül-belül. De 
vallásos életünket sem hanyagoltuk el. 
Köszönettel vettük a helyi Vadásztársaság 
nagylelkûségét, hogy a javítások idejére át-
engedte a társaság székházát. Imádsága-
inkban sikeres, eredményes életet kérünk 
Istentôl az újonnan választott vezetésre és 
mindannyiukra. Május elsô vasárnapján 
áhítatos anyák napját tartottunk a szépen 
feldíszített Nagyteremben, amelyen fél-
százan vettünk részt. Bizony templommá 
magasztosult, szentesült imáink, éneke-
ink, verseink által a vadászok „fészke”.

Miközben áldással indítottuk el gyere-
keinket, unokáinkat az érettségi vizsgákra, 
gyülekezeti életünkben is történtek dol-
gok. Mint a Lovagrendünk tábori püspöke, 
meghívást kaptunk Pusztaszerre, ahol az 
Európai Borlovagrend avatást tartott, aho-

vá az egyházi szertartás elvégzésére és a borászok és pincetulajdonosok által az ország minden részébôl és az elszakí-
tott területekrôl hozott címkés, palackozott boraik megáldására kértek fel. Május 17-én, a fenti minôségben, valamint 
a Vitézi Rend lelki gondozójaként és a Magyar Nemzetôrség ezredeseként meghívást kaptunk Mezôtúrra, ahol a Bel-
városi Református Nagytemplomban egyházi szertartás és áldás elvégzésére kértek fel, amelynek keretében a város 
polgármesterének, Herczeg Zsoltnak polgármesteri láncot adományozott a Magyar Nemzetôrség Mezôtúr és Körzete, a 
Szent György Lovagrend Nagypriorátusa és a Vitézi Rend nevében lovag vitéz Takács Zoltán nemzetôr dandártábornok. 
Mindkét alkalmon felemelô érzés volt részt venni, és Füzesgyarmat nevét öregbíteni szolgálatainkkal, elvégzett unitári-
us szertartásainkkal. Itthon a munka menete közben szervezzük a jövô évi hitoktatást, várjuk a beiratkozást az iskola 
vezetése által kiküldött tájékoztatás alapján. Majd készülünk újra szolgálni a Trianoni Zebegényi Nemzeti Zarándoklatra, 
a Trianoni megemlékezésekre itthon az egyházi és városi rendezvényen, majd a pünkösdi ünnepre, valamint a hittanos 
évzáróra, jutalmak kiosztására, szeretetvendégségre, gyermekistentiszteletre, tombolázásra június 15-én. Istenáldotta 
tavaszt és nyárelôt kíván városunk minden lakójának sok eredménnyel, élménnyel: Balázsi László unitárius lelkész, 
nyug.mb.püspök és gyülekezete.

tisztelt  Füzesgyarmati  lakosok!

Településünk unitárius egyházközsége, az alig félszáz lelket számláló gyülekezet nagy munkába kezdett, hogy 110 
éves templomát kívül-belül feljavítsa. Ilyen, mindent feltáró javításra nem került sor az építés óta! Külsô-belsô mesze-
lések voltak, de most javításra szorulnak a padok és a padlózat, mert a kibontásnál és kihordásnál elôjöttek a padlózat 
és aljzat romlása, a padok belsô részének korhadása. Az Önkormányzat hathatós segítsége, a gyülekezet tagjainak 
erejükön felüli áldozathozatala (mert a mi gyülekezetünk is öregedô, a fiatalok elköltöznek), az elnyert 3 milliós pályázat 
nem fedezi a közben megnôtt költségeket.

Tisztelettel arra kérjük városunk lakóit, magánszemélyeket, vállalkozókat, cégeket, hogy ha csak a bibliai szegény 
özvegy két fillérével is, támogassák erôfeszítésünket, törekvésünket. Úgy hisszük, hogy a kis fehér templom 25 éve, 
amióta itt vagyunk lelkészek, a város üde fénypontja a sok-sok rendezvénynek helyet adva, és szeretnôk, hogy az is 
maradjon. Annyi szép eseménynek volt helye a keresztény alkalmak, istentiszteletek, szertartások mellett (zászlószen-
telések, szoboravatások, évfordulós ünnepségek, neves egyházi és világi vezetôk látogatása,

rádiós és televíziós közvetítések, stb.) és szeretnôk ezt a küldetését tovább vinni, hogy a 110 éves templom a vá-
rosunk büszkesége maradhasson az utókornak is.

Szíves támogatását kérjük eljuttatni az egyházközség bankszámlájára:
Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Füzesgyarmati Kirendeltsége
Bankszámlaszám: 54000052-11019521 vagy a Lelkészi Hivatalba: Füzesgyarmat, széchenyi utca, 77. szám
Hálásan köszönünk Isten nevében minden önzetlen adományt, segítséget.

Füzesgyarmat, 2014. május 7.

Tisztelettel és köszönettel a gyülekezet nevében:

Balázsi László unitárius lelkész, nyugalmazott megbízott püspök



sárréti gyöngyhalász gyermeksPort egyesület hírei

A labdarúgó szakosztály összes korosztályának beindult a sze-
zon tavasszal.  Rengeteg mérkôzésen veszünk részt március óta. 
Az U7-U9-U11-es korosztállyal a Bozsik Egyesületi Programban va-
gyunk érdekeltek. 3 hetenként Szeghalmon vannak a mérkôzések 
egészen júniusig. Itt közel 40 gyermeket versenyeztetünk felvált-
va. A bajnokságban az U9-kel még veretlenek vagyunk! Ezeken 
a mérkôzéseken nem hirdetnek gyôztest, itt a játék örömén van 
a hangsúly. Az U7-nél két kislány is szerepel (Enyedi Beatrix és 
Nagy Nikolett), akik tehetségérôl elismerôen nyilatkoztak a prog-
ram vezetôi is. 

Az U13-kal szintén részt veszünk a Bozsik Tehetség Kibontakoz-
tatási Programban. Itt 8 település csapatai vesznek részt. Az ese-
mények márciustól-júniusig tartanak hétvégenként. 15 gyermek 
szerepel a bajnokságban.  Itt sincs díjazás, itt az adott eseményen 
kiemelkedô gyermeket szokták kiemelni. Eddig 3 eseménynap volt, 
és a két kiemel-
tünk, Kovács Mi-

lán (2 alkalom) és 
Farkas Balázs Ákos voltak. 

Az U15 –kel voltunk Bucsán, a Rákóczi kupán, és elsô helyezést ér-
tünk el. A legjobb kapus díjat Fodor József érdemelte ki.

Közben a diákolimpia selejtezôi is elkezdôdtek az összes korcsoport-
ban. Az iskolai csapatunk mely az egyesületivel megegyezik. Az U9-ek a 
körzeti döntôt veretlenül megnyerve bejutottak Szarvasra az elôdöntôbe. 
Itt 2. lett a csapat (Füzesgyarmat-Békéscsaba 1:3, Füzesgyarmat-
Szarvas 5:1). Az U11-es és az U13-ok a körzeti döntôben 3.-ok let-
tek. Az U15-ös korosztály Vésztôn veretlenül megnyerve szintén bejutott 
Szarvasra az elôdöntôbe 27:1-es gólaránnyal.  Az elôdöntôt is sikeresen 
vették a fiúk – szintén veretlenül -, és bejutottak a döntôbe. A megye 
legjobb 6 csapata küzd április 25-én Gyulán az elsô helyért – a gyôztes 
az országos döntôbe jut.                   Nyéki Szabolcs edzô

kiadja: Füzesgyarmat Város Önkormányzata, Képviselô-testülete
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országos twirling Verseny Pakson és kisVárdán 

2014. március 8-9-én a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egye-
sület versenyzôi részt vettek Pakson, április 12-13-án Kisvárdán az Or-
szágos Twirling Pontszerzô Versenyen. 
Ettôl az évtôl a verseny új, a nemzetközi szabályoknak megfelelô rend-
szerben zajlik. Gyakorlataik bemutatása után a versenyzôk helyezésük 
szerint pontokat is kapnak, s a pontszerzô versenyek összesítése alap-
ján delegálhatják magukat a Magyar Bajnokságra. 
Március 8-án Pakson, majd április 13-án Kisvárdán az alacsonyabb 
szinteken versenyzô lányok és fiúk mérték össze tudásukat. A verse-
nyen mintegy 90 versenyzô vett részt.
Vasárnap, március 9-én Pakson és április 12-én szombaton közel 50 
versenyzô lépett a küzdôtérre. Ezeken a napokon már sokkal látványo-
sabb kûröket csodálhattak meg a nézôk, hiszen a sok év munkájának 
gyümölcse érett be. Magas dobások, a dobások alatti gimnasztikai 
elemek pontos végrehajtása csalta ki a nézôkbôl az elragadtatás vas-
tapsát.

Eredmények: EK II. szint-kadett: Láposi Zsanett I., Béres Alexandra VII.;
Alap I. szint-junior Kiss Boglárka Sára II. Sajnos betegség miatt ezen a versenyen nem vehetett részt Szabó Dóra. 
„D”szint-junior Szabó Alexa Izabella X.; „C”szint-junior Kovács Gréta V.; „B” szint-junior Novák Vivien I., „B” szint-senior 
Túri Judit III.; és a Novák Vivien–Túri Judit párosa III. helyezést ért el.
A kisvárdai verseny eredményei: EK II. szint-kadett Béres Alexandra VI., Láposi Zsanett VII; Alap I. szint-kadett Szabó 
Dóra VII., junior Kiss Boglárka Sára I. „D” szint-junior  Szabó Alexa Izabella XI., „C” szint-junior Kovács Gréta VI. „B”szint-
junior Novák Vivien I.; senior Túri Judit II. Novák Vivien–Túri Judit páros III. helyezést ért el. 

Eredményekhez gratulálunk a lányoknak és edzôjüknek, Gál Ágnesnek. További sok sikert és jó felkészülést kívá-
nunk a következô május 17-i maglódi Országos Bajnokságra. Kiss Józsefné


