
Szívügyüknek tekintik a SegítéSt

A Magyar Vörös Kereszt Békés Megyei Szervezete 
15 000 tagot számlál, az intenzív véradásszervezés-

ben, az egészség megôrzésben, a menekültek segíté-
sében és a szociális munkában végzett tevékenységük 
elismerésre méltó. Önkéntes véradóik kiemelkedôek az 
országban is, de emellett karitatívan segítik a rászoru-
lókat természeti és humanitárius katasztrófák esetén, a 
megyébôl nagyon sok segítség indul az érintett terüle-
tekre.

A megyében is ünnepi közgyûlésen köszönte meg a 
Vörös Kereszt vezetôsége a társszervek együttmûködô 
segítését, az önkéntesek és a donorok odaadó munká-
ját.

Az önkéntesen szervezôdô civil szervezet tagjai lelkesek, 

tettre készek, az elismerésekre rászolgáltak, bár munká-
jukat emberségbôl, jó szándékból és segítôkészségbôl 
végzik.

Az ünnepségen az elismeréseket Nagy Gábor a Ma-
gyar Vöröskereszt fôigazgató-helyettese, Dr. Párducz 
László és Tóth Zoltánné megyei igazgató adta át.

Füzesgyarmatról Szabó Lászlóné a Magyar Vöröske-
reszt Munkáért „bronz” fokozatát vehette át, több évti-
zedes munkájáért, valamint Kocsik Anna a Magyar Vö-
röskereszt az „Év önkéntese” elismerô oklevelét vehette 
át kiemelkedô munkájáért.

Kincsesné Gurmai Anikó területi vezetô

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja • XXVI. évfolyam 6. szám • 2014. június

Új öltözôvel és kiszolgálóhelyiséggel gazdagodott a Lázár Gyula városi 
sporttelep, amelyet a hétvégén megrendezett emléktornán adott át 
Dunai Antal (MLSZ) és Bere Károly polgármester. 6. oldal 

ajánló

MeSe cSoda
Jól szerepeltek a gyarmati 
gyerekek  „A csoda ben-
ned van” területi mese-
mondó versenyen. 
 2. oldal

Margaréta cSaládi 
nap
Idén májusban is megren-
dezte hagyományos családi 
napját a Margaréta Nagy-
családos Egyesület.
 3. oldal

Figyeljünk értékeinkre
a Települési Értéktár Bi-
zottság felhívással for-
dul a lakossághoz, hogy 
gyûjtsük össze településünk 
fellelhetô nemzeti, kultúrális 
értékeit. 4. oldal

ajánló

Szépkorút 
köSzöntöttünk
Csordás Mózesné Margit 
néni május 25-én töltöt-
te be 90. életévét, ennek 
alkalmából köszöntötte 
fel családja és az önkor-
mányzat. 4. oldal

le a parlagFûvel
A Lovas Barátok Egye-
sülete akciót hirdetett a 
parlagfû írtására ame-
lyen sok gyarmati lakos is 
részt vett.  5. oldal

FüzeS FúvóS 
FeSztivál
A Csík zenekar és más 
sztárok is fellépnek a két 
napos gyarmati fesztivá-
lon. 8. oldal
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„a cSoda benned van”- területi MeSeMondó verSeny iSkolánkban

A mese rendkívül hasznos és nélkülözhetetlen a gyermek fejlôdése szem-
pontjából, hiszen annak segítségével gazdagodik fantáziája, szókincse, a mese 
szereplôivel azonosulva átélhet különbözô helyzeteket, feloldhatja a benne 
felgyûlt feszültséget. Ezekre napjainkban egyre nagyobb szüksége van gyer-
mekeinknek.

Kilenc évvel ezelôtt 
Koósné Horváth An-
géla tanítónô kezde-
ményezésére indult 
útjára iskolánkban 
hag yomány teremtô 
céllal a területi mese-
mondó verseny. Ebben 
az évben már 11 tele-
pülés 12 iskolájának 
legügyesebb mese-
mondói mérték össze 

tudásukat.
A délután mûsorral kezdôdött. Ibrányiné Muci néni olvasott 

egy szép mesét a gyerekeknek és a felnôtteknek. Ezután tan-
kerületünk igazgatója, Vetési Istvánné mondott beszédet. Sza-
vaiban ô is hangsúlyozta a szülôi mesélés fontosságát.

A mûsor után a tanulók évfolyamonként mondták el a meséket. A mesemondók bebizonyították, hogy a meséket 
nem csak olvasni, mondani is élmény. A zsûri tagjai között volt pedagógus, óvodapedagógus, önkormányzati képviselô. 
A versenyt az iskola tanulóinak elôadásai követték. Az elsô, másodikos diákok a tûzrôl mutatták be zenés, táncos pro-
dukciójukat. Ezután az iskolai kórus hangszeres kísérettel elôadott számaiban gyönyörködhettek a nézôk. 

Az eredményhirdetést nagy izgalom övezte. A bírálók nem gyôzték dicsérni a verseny részvevôit, ugyanis mindannyi-
an felnôtteket is elismerésre késztetô nívón kitettek magukért. Büszkék lehetünk iskolánk mesemondóira, akik remekül 
szerepeltek.

Kovács Lilla I. helyezés
Kovács Eszter Sára I. helyezés
Blaskó Réka I. helyezés

Gratulálunk minden versenyzônek és felkészítô nevelônek!
Tóthné Nagy Ilona

a verS néMa, adj neki hangot

A fenti gondolatot Kosztolányi Dezsô írta, és akik hangot adtak neki azok a Szeghalom Kistérség Egységes Szoci-
ális és Gyermekjóléti Intézmény Idôsek klubjának a tagjai. Ebben az évben ismét megrendezte a Csökmôi Szociális 
Intézmény az irodalmi vetélkedôjét, amelyet nagy örömünkre Füzesgyarmat csapata nyert. Ez a lelkes kis csapat szor-
galmasan készült a megmérettetésre, amelynek témája az idén Weöres Sándor munkássága volt. A lexikai tudáson 
túl verssel és megzenésített verssel kellett készülnie a csapatoknak. A kötelezô vers a Buba éneke volt, amelyet Papp 
Ferencné Marika adott elô, a szabadon választott verset a Szüret után címût Tóth Sándorné Évike és Berczi Sándorné 
Margitka adta elô kettôs szereposztásban.

A megzenésített versünk nagysikert aratott, mert az Ugrótáncot jókedvembôl dalocskát a kibôvített csapatunk adta 
elô és Bujdosó Istvánné Katika fergeteges táncot lejtett rá. Produkciónkkal megleptük a zsûrit. Szeretnénk jövôre is el-
menni erre már hagyományos vetélkedôre, ami az idén már tizedszer került megrendezésre. Köszönet minden csapat-
tagnak az aktív részvételért Szabó Lászlónénak, aki felkészítette a klubtagokat, és gratulálunk a szép eredményhez.

Pengô Lászlóné családgondozó

házaSSágkötéS:

2014. június 16-án került sor Pintér Csilla Beáta és Kanó László házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal párnak!



cSaládnap 2014 – hagyoMányok éS változáSok jegyében

A Margaréta Egyesület alaptevékenységének tekinti, hogy 
a mindenkori centrumtól távol esô családok, személyek 
mindennapjaival törôdjön. Meggyôzôdésünk, hogy ennek 
az együttmûködésnek ki kell terjedni a lakosság hétköz-
napi problémáira, a tudatos életvitelre, a környezettudatos 
cselekvési programokra, a megélhetés szolidáris elemeinek 
erôsítésére, és támogatására.

Az idén május 10-én került megrendezésre a Margaréta 
Családnap. A délelôtt folyamán a DAOP-5.1.1.-12-SOFP-42 
sz. „Tavaszi nagytakarítás a Nagygyepen” c. pályázat ke-
retén belül megvalósult a célterület tisztítása.  Egyesüle-
tünk nemcsak ezen szemétszedési programmal bôvítette 
ki az idei Családnap programját, hanem egy rajzpályázat-
tal is, amelyre várakozásinkon felül érkeztek pályamunkák. 

A pályázók az általános iskolás korosztályból kerültek ki. Szebbnél szebb rajzok születtek a „Te mit tudsz tenni a 
környezetedért?” címet kapott pályázatunkra, a környzettudatosság jegyében.  Nem elcsépelt szöveg azt mondani, 
hogy nem volt könnyû dolga a zsûrinek. Közel 100 pályamunka közül díjazni, kiemelni egyes mûveket, valóban ne-
héz és megtisztelô feladat volt a neves zsûri számára. Ezúton 
mondunk köszönetet Demján Ilona festônônek, Doma Katalin 
kézmûvesnek és Kovács Grétának, hogy vállalták ezt a nemes 
feladatot. Demján Ilona saját festményeivel és különdíjával is ju-
talmazta a kis festôpalántákat. 

Köszönetünket fejezzük ki továbbá azoknak a szülôknek és 
pedagógusoknak, akik segítették gyermekeiket abban, hogy pá-
lyamunkához méltó képek kerülhessenek ki gyermekeik, tanítvá-
nyaik kezei közül! 

Délután folyamán számos mûsorszámmal, neves és rendkívül 
közkedvelt sztárvendég fellépésével kedveskedtünk a rendezvény 
látogatói számára, hogy minél gazdagabban térhessenek haza 
otthonukba este, és élményekkel, ajándékokkal elhalmozva hajt-
hassák párnára fejüket egy hosszú hét után.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, egyesületi elnök

elindult a „cSere-üdültetéS” vároSunkban

A gyerekek részére számos programot és rendezvényt sikerült szerveznem az elmúlt években, nem csak városi, ha-
nem térségi szinten, így ennek köszönhetôen több mint ezer gyermek részesült újabbnál-újabb élményekben. Május végén 

ismét utaztunk, de ez az utazás most eltért az eddig megszokott 
kirándulásoktól. Sikerült létrehozni az oly régóta tervezett „Csere-
üdültetést”, melynek lényege, hogy az alföldi gyerekek eljuthatnak 
az ország más térségeibe, településeire, és megismerkedhetnek az 
ott élô emberekkel, az ottani kultúrával, a természeti csodákkal. Ami 
további különlegessége az utazásnak, hogy a programon résztvevô 
gyerekek családoknál voltak elszállásolva és vendégül látva, így 
jelentôsen lecsökkentettük a kirándulás költségeit. Az elsô ilyen 
utunk Szigetszentmiklósra vezetett, ahol 3 napot töltöttek a gyere-
kek. Az ottani családok szeretettel várták városunk diákjait. Sike-
rült többek közt megismerni a Kis-Duna menti település természeti 
adottságait illetve több szervezett programmal is készültek vendégül 
látóink. Mi sem mentünk üres kézzel, hiszen a Tourinform irodának 
köszönhetôen számos kiadvánnyal népszerûsítettük településünket, 
illetve helyi termelôk és kézmûvesek termékeit vittük ajándékba. Az 
ottani „befogadó” családok gyermekei hamarosan ellátogatnak te-

lepülésünkre, és hasonló módon bemutatjuk számukra Füzesgyarmat természeti értékeit. A program folytatódik, hiszen 
további városok és falvak érdeklôdtek a csatlakozási lehetôségekrôl. Bízom benne, hogy ezzel az új programmal az érdeklôdô 
gyerekek egyre több magyarországi településre eljuthatnak, és megismerkedhetnek a hegység, dombság és a vízpart adta 
lehetôségekkel, és nem utolsósorban turisztikai szempontból is felhívjuk a figyelmet Füzesgyarmat városára. 

Suchné Szabó Edit Önkormányzati képviselô
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hálaadáS

Településünk újabb lakója érte meg a szépkort. Csordás Mózesné 
Erdei Margit néni 1924. május 25-én született Füzesgyarmaton, Er-
dei Mihály és Vásárhelyi Eszter gyermekeként. Egy fiú testvére volt, 
akivel a tanyavilágban cseperedtek fel. 

1944-ben kötött házasságot Csordás Mózessel, akivel 42 év bol-
dog házasságban eltöltött esztendôt élhettek meg együtt. Házassá-
gukból 3 gyermek született, akit becsületben, szeretetben neveltek 
fel.  Gyermekeik nagyon jó testvérek lettek. A gyermekek nevelése 
mellett dolgozott a téglagyárban és a szociális otthonban egészen 
nyugdíjazásáig. 

Gyermekeik 6 unokával, 5 dédunokával, 1 ükunokával örvendez-
tették meg Margit nénit.

Mára állapota miatt 24 órás felügyeletet igényel, ezért 10 éve 
a szociális otthon lakója, ahol gyermekei, unokái látogatják, hiszen 

lassan már három éve nem tud kijárni családjához, ágyhoz van kötve. 
Köszöntése ezért is történt a szociális otthonban, amely nagyon megható volt. Margit nénit körül vette a család ap-

raja-nagyja, akinek mosolya, odaadó szavai megerôsítettek abban, hogy mennyire ragaszkodnak a család legidôsebb 
tagjához.

Csordás Mózesné Margit néni leszármazottai és a köszöntést intézô megemlékezôk hálát adva a Jóistennek Dsida 
Jenô szavait idézve az alábbiak szerint köszöntik a szépkort megérô Füzesgyarmat lakosát:

„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 !!!”

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, önkormányzati képviselô
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arany páva nagydíj

A Sárréti 100 Tagú Népdalkör 1994-ben alakult meg. 
Alapítók: Erôs Józsefné Piroska és Nagy Szabolcs alapí-
tókkal.

Tagjai lettek: - Sárréti Népdalkör Szeghalom - 
Hagyományôrzô Egyesület Népdalköre Füzesgyarmat - 
Füle-mile Népdalkör Körösladány - Bartók Béla Népdalkör 
Vésztô

Több Arany majd „Arany Páva” minôsítéssel bizonyítot-
tuk, hogy érdemes ezt a nagy létszámú együttest fenntar-
tani. Kitartó, odaadó hozzáállással igen szép eredmények 

vannak tarsolyunkban, melyeket most megosztok önökkel. 
• 2003-ban Békéscsabán a „Békés Megyéért” kitüntetést kaptuk • 2009-ben Kunhegyesen „Kiváló” minôsítést 
értünk el • 2011-ben Eger 25 fellépô csoport közül „Kiemelt Arany” minôsítôt kaptunk. • 2012-ben Püspökladány 
április 14. „Arany Páva Nagydíj” • 2012-ben Szeghalom „Megyei Príma díj” boldog tulajdonosai lehettünk • 2014-ben 
Kunhegyes május 17. „Arany Páva Nagydíj”

Ebben az évben lesz húsz éve a Sárréti 100 Tagú fennállásának. A legutóbbi minôsítésen is nagy siker övezte a Nép-
dalkört. A színpadról lejövet a sok gratuláció és szép gesztus, amit az ott elôzôleg fellépôk is megjegyeztek, idézem „Ez 
volt a nap fénypontja”. Csodálatosan hangzott ennyi dalos társ éneke. Sokáig tapsolt a közönség, de minôsítôn nincs 
ráadás, ott be kell tartani az elôírásokat - csak népdalt lehet elôadni, meghatározott idôkereten belül – de így utolsó 
fellépôként is mi értük el a csillogó „Arany Páva Nagydíjat”. 

A Sárrét 100 Tagú Népdalkör egyedüli Magyarországon, csak mi vagyunk ilyen hosszútávon kitartó, együttmûködô 
Népdalkör. Köszönet felkészítô tanárainknak!

Köszönet Polgármester Úrnak, a Képviselôtestületnek, hogy támogatásukkal lehetôvé teszik részvételünket!

Fekete Jánosné egyesület elnöke
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nôk FóruMa

A Füzesgyarmati Nôk Egyesülete május 31-én tartotta meg 
az immár hagyományosnak mondható ingyenes Nôi Fórumát. 
Az egyesület vezetôje Botorné Ványi Margit két elôadót hívott 
az említett programra. Az érdeklôdôk elsôként Kiss Olgát hall-
gathatták meg, aki „ÉLETKÖR – Ciklusok és szakaszok a nôk 
életében” címmel tartotta meg részletes elôadását. Az elôadó 
hangsúlyozta, hogy már a születés pillanatában eldôl testünk-
höz való viszonyunk, hiszen az életbe való érkezés pillanata, 
milyensége örökre bevésôdik emlékeinkbe és egész életünkre 
meghatározó élményként él bennünk. Erre épül rá az élet cik-
lusainak sokszínûsége, a nôi-férfi szerepek, szakaszok megis-
merése, az élet valódi megélése, s végül az elmúlás, mely szin-
tén tabu témának számít korunkban.  Jelenlegi társadalmunk 
messze került az élet természetes történéseitôl. A médiából, 
internetrôl kontrollálatlan információk tömege áraszt el ben-
nünket, sokszor hamis képet adva a valódi értékekrôl, férfi és 
nôi képekrôl.  Ma már nem vagyunk tisztában azzal, milyen út-
ravalót hoztunk felmenôinktôl, azzal, hogy melyek a nôi és férfi 

lét természetes ciklusai, szerepei, szakaszai és hogyan tudunk egyikbôl a másikba lépni, s jól megélni azt. Ez követôen 
Suchné Szabó Edit Önkormányzati képviselô, az Európai Nôk Szervezetének alelnöke, - aki nemrégiben közösségben vég-
zett példamutató önzetlen munkájáért országos elismerésben részesült, melyhez ezúton is gratulálunk –, mutatta be azt a 
szervezetet, amely közel 10 megyében képviseli a nôket, gyermekeket, családokat. Részletesen beszélt a szervezet fôbb 
programjairól illetve a jövôbeli célokról is. A „MI NÔK ITT VAGYUNK!” elnevezésû elôadásában hangsúlyozta, hogy a 21. 
század a nôk évszázada lesz. A nôk sokszínûsége, kreativitása, szakmaisága és személyiségüknek eredményeként a tár-
sadalom minden területén elôtérbe kerülnek és hatékonyan képviselik a különbözô társadalmi jogokat, érdekeket. A fóru-
mon néhány férfitársunk is megjelent, amely szintén pozitívumként értékelhetô és külön köszönjük, hogy a füzesgyarmati 
Népdalkör számos tagja is részt vett programunkon.

A fórumot követôen a Mûvelôdési Házban kézmûves kiállításra került sor, mely az egyesület tagjai által készített tár-
gyakat mutatta be néhány napig az érdeklôdôk számára.      

Füzesgyarmati Nôk Egyesülete

„vágod?! FüzeSgyarMat 2014”

A Lovas Barátok Egyesülete 2014 06.09-én tartotta a „VÁ-
GOD?! Füzesgyarmat 2014” elnevezésû akcióját, mely a parlagfû 
irtására, illetve az allergiás megbetegedésekre hívta fel a lakos-
ság figyelmét játékos formában.

Az egyesület tagjai már kora reggel izgatottan szortírozták a 
sorsolandó ajándékokat, és osztották ki a napi feladatokat. Elsô 
akciónkra a Sárszigeti játszótér helyén került sor, ahol 10 órától 
fogadtuk az érdeklôdôket. Az érkezô vendégek a regisztrációval 
indulhattak el az értékes nyereményekért, ahol némi segítsé-
get is kaptak a következô feladatok megoldásához prospektus 
formájában. Négy feladatot kellett teljesíteni a résztvevôknek, 
mely parlagfû felismerésbôl, parlagfû puzzle-ból és tesztekbôl 
állt. A feladatok könnyen és játékosan teljesíthetôk voltak. Nagy 
sikert aratott a parlagfûért virágot akció, ahol öt tô parlagfûért 
gyönyörû nyári virágokból választhatott a lakosság. A részfel-
adatok teljesítése már ajándékkal járt, kulcstartó, póló volt a 

helyes válasz jutalma. A játék végén sorsoltuk az értékes nyereményeket, melyek kerti eszközök, virágok és számítógépes tar-
tozékok (fülhallgató, pen drive, hangfal stb.) vol-
tak és nem utolsósorban a fôdíj, mely egy tábla 
gép volt. Megköszöntük a lakosság részvételét 
és sátorbontás után átköltöztünk a Nagy gyepi 
bolt melletti rétre, ahol 14 órától megismétel-
tük a játékot. Reméljük, a kilátogató érdeklôdôk 
jól érezték magukat, és hasznosnak találták az 
információkat, és örültek ajándékainknak.  Sze-
retettel várunk ismét mindenkit a 06.22-én 
rendezendô fogathajtó versenyünkön a Gergely 
tanyán, illetve reméljük minél több gyermekkel 
találkozhatunk a lovas táborainkban.



6

lázár gyula eMléktorna

Az elmúlt esztendôben vette fel az egykori híres, válogatott focis-
ta, Lázár Gyula nevét a városi sporttelep. A névadó rendezvényen egy 
színvonalas emléktornát is szerveztek a tiszteletére, amelyet az idén is 
megismételtek. A rendezvénynek idén különös apropója is volt, ugyanis 
az esemény egyik programjaként adhatták át a felújított kiszolgáló épü-
letet, öltözôket és a hozzá tartozó szintén megújult mellékhelyiségeket 
a nagyközönségnek a sportolóknak egyaránt. Az öltözôk egy MVH pro-
jektnek, míg a kiszolgáló helyiségek a TAO keretbôl újulhattak meg. A 
szalagátvágás után, amelyet Bere Károly polgármester és Dunai Antal 
az MLSZ képviseletében végzett el, rögtön birtokba is vették az öltözôket 
a focisták, ugyanis a helyi focisták az öregfiúk válogatottal játszottak 
egy színvonalas meccset. A Kardos József által vezetett csapatban több 
egykori válogatott játékos játszott, és mérte össze erejét a gyarmati 

focistákkal.
A mérkôzés elôtt Dunai Antallal folytathatott kötetlen beszélgetést a közönség a foci múltjáról, jelenérôl és jövôjérôl. Az 

MLSZ képviseletében jelen lévô szakember nyíltan és ôszintén beszélt a labdarúgás helyzetérôl, problémáiról.
A szombati emléktorna valódi futball ünnep volt, hiszen a legkisebbektôl az idôsebb focistákig mindenki szerephez 

jutott, és a gálamérkôzésre meg is telt a lelátó és a nézôtér.

twirling Magyar bajnokSág - Maglód 

2014. május 17-én került megrendezésre a Twirling Magyar Baj-
nokság, melyen a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület azon 
versenyzôi vehettek részt, akik az elôzô két országos szintû pontszerzô 
versenyen a továbbjutáshoz szükséges pontszámaikkal a legjobb 6 közé 
kerültek.

Maglódon, mintegy 80 versenyzô - lányok és fiúk –, alacsonyabbtól a 
magasabb szintig mérték össze tudásukat.

Eredmények: EK II.szint-kadett: Láposi Zsanett VI.; Alap I.szint-junior 
Kiss Boglárka Sára II. „D”szint-junior Szabó Alexa Izabella XII.; „C”szint-
junior Kovács Gréta VI.; „B”szint-junior Novák Vivien I., „B”szint-senior 
Túri Judit III.; és a Novák Vivien–Túri Judit párosa III. helyezést ért el.

Eredményekhez gratulálunk a lányoknak és edzôjüknek, Gál Ágnes-
nek. Köszönjük az egész éves segítô munkáját Kiss Ildikónak. További 
sok sikert és jó felkészülést kívánunk a jövô évi versenyekre.

Köszönetet mondunk azoknak, akik segítettek bennünket abban, hogy a versenyekre  eljussunk: Sárréti Gyöngyhalász 
Gyermeksport Egyesület, Csordás János, Szrnka Katalin, Hidi Sándor, Köleséri Gábor, Láposi György, Szabóné Kövér 
Tünde, Szabó János. 

Kiss Józsefné

„ nagykorúak lettünk ’’ 18 éveS a FüzeSgyarMati MazSorett együtteS 

A születésnapon a négy aktív (Mini, Százszorszép, Szivárvány, Napsugár) csoport mellett nagy örö-münkre fellépett 
a Junior és az Írisz csoport is. Köszöntöttük az alapító tagokat, Derbák Fannit, Gál Ágnest, Kiss Viktóriát és Orosz-Kiss 
Tímeát, akik most is vállalkoztak a szereplésre.

Megemlékeztünk Aggott Noémi munkásságáról, mely nagymértékben hozzájárult az együttes eredményességéhez, 
arculatának kialakulásához.

10 éves elismerésben részesült Jambricska Szilvia és Korcsok Klára Eszter.
2014-ben a Várkonyi Imre Díjat Kiss Ildikó nyerte el. Minden fellépônek ajándékkal kedveskedtünk, a szakmai megmé-

rettetéseken arany és kiemelt arany oklevelet, minôsítést 
elért Szivárvány és Napsugár csoportok tagjai érmet ve-
hettek át. A torta sem maradt el.

A tanévnek vége, de a munka folytatódik. Táborban ké-
szülünk az elôttünk álló eseményekre. A hazai fellépéseken 
kívül, részt veszünk a Zimándi Falunapon és Prágában, az 
V. Nemzetközi Mûvészeti Fesztiválon, melyre a Napsugár 
csoport nagy szorgalommal és lelkesedéssel dolgozik.

Köszönöm a szülôk bizalmát, anyagi áldozatvállalását, a 
záró megszervezését és lebonyolítását, Kovácsné Czeglédi 
Mária Tünde és Pálfiné Bíró Éva egész éves munkáját.

Macskinné Pór Erzsébet mûvészeti vezetô
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egyházaink élete
kaptaM - tovább adoM...

Gyakran megkérdezik az emberek a vallások képviselôit: Ha van Isten, miért engedi meg azt a sok szenvedést és bajt, amely 
világunkat sújtja, benne a sok ártatlan embert és gyermeket?

Az alábbi interjú néhány részlete találó választ ad a kérdésre.
Az ismert amerikai lelkész, Billy Graham leányával, Anne Grahammel készítettek interjút az egyik rádiómûsorban, amelyben 

Jane Clayson riporternô megkérdezte ôt az utóbbi idôk borzalmas eseményeivel kapcsolatban:
„- Hogyan engedhette meg Isten, hogy ilyenek történjenek?” Anne nagyon mély éleslátásra utaló választ adott:
„- Úgy hiszem, Istent nagyon elszomorítja, ami velünk történik, ám évek óta azt mondjuk neki: menj ki az iskoláinkból, a 

kormányunkból, és távozz az életünkbôl. És Ô, amilyen gentleman, csendben hátrahúzódott. Miképpen várhatjuk el Istentôl, 
hogy áldását és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket békén? O Hare (akit meggyilkoltak, 
testét nemrég találták meg) panaszkodott, hogy nem akar imádságot az iskoláinkban, és mi azt mondtuk: RENDBEN! Azután 
valaki azt mondta, jobb ha nem olvassuk a Bibliát iskoláinkban. A BIBLIÁT. amely azt mondja: NE ÖLJ, NE LOPJ és SZERESD 
FELEBARÁTODAT, MINT ÖNMAGADAT - és mi azt mondtuk: RENDBEN. Azután Benjamin Spock azt mondta: „ ne fenekeljük 
el a gyermekeinket, ha rosszul viselkednek, mert a kis személyiségük megsérül, és lerombolhatjuk önbecsülésüket” /Spock 
fia öngyilkos lett.../ És mi azt mondtuk, egy szakember biztosan tudja mirôl beszél, és azt mondtuk: RENDBEN. Aztán valaki 
azt mondta, hogy a tanárok és az osztályfônök jobb, ha nem fegyelmezik a gyermekeinket, amikor rendetlenül  viselkednek, 
és az iskola vezetôi azt mondták, hogy a tanárok inkább meg se érintsék a diákokat. nehogy ezzel rossz reklámot csináljunk 
az iskolának, és semmiképpen sem akarjuk, hogy bepereljenek bennünket. És mi azt mondtuk: RENDBEN.{…} És aztán a 
szórakoztató ipar azt mondta, csináljunk tv-mûsorokat és mozifilmeket, amelyek az erôszakot az erkölcstelenséget és a tiltott 
szexet reklámozzák. És készítsünk olyan zenefelvételeket, amelyek bátorítanak a nemi erôszakra, a kábítószer-fogyasztásra, a 
gyilkosságra, az öngyilkosságra és a különbözô sátáni témákat dolgozzák fel. És mi azt mondtuk, ez csak szórakozás, nincs is 
rossz hatása, és különben sem veszi senki komolyan, úgyhogy, csak hadd menjenek. MOST PEDIG FELTESSZÜK MAGUNKNAK 
A KÉRDÉST: MIÉRT NINCS GYERMEKEINKNEK  LELKIISMERETE? MIÉRT NEM TUDNAK KÜLÖNBSÉGET TENNI JÓ ÉS ROSSZ 
KÖZÖTT? és MIÉRT NEM OKOZ PROBLÉMÁT, HOGY MEGÖLJÉK AZ IDEGENEKET, OSZTÁLYTÁRSAIKAT, SAJÁT MAGUKAT?

Talán, ha elég hosszan és keményen gondolkodunk rajta, ki tudjuk találni. Azt hiszem elég sok köze van mindennek ahhoz 
a mondáshoz: „hogy amit vet az ember, azt aratja!”

„ Kedves Isten, miért nem  mentetted meg azt a kislányt, akit megöltek az osztályban? Tisztelettel : egy érintett tanuló. És 
a válasz: „Kedves Érintett Tanuló! KI vagyok tiltva az iskolából. Tisztelettel: Isten.

Gergely Józsefné 

„a Sionnak hegyén, úriSten…”

Mozgalmas tavasz és nyárelô jellemezte életünket. Minden 
más tevékenységet, ünnepet alárendeltünk a templomjaví-
tásnak. Elôzô lapszámunkban Hûse atya elôkészítette a pün-
kösdi ünnepet, aminek szellemében készültünk, és vallásunk 
tanítása szerint fogadtuk a Lélek áldását.
És elkészült a Sion is! Kívül is, belül is csodálatos áhítatot 
nyújt, bár még van tennivaló kint is, bent is. Hála legyen a 
minden áldások adójának, a reményt adó, bizodalmunkban 
megerôsítô Istennek.
Egy erdélyi kántor-költô versét idézzük ide: „Valahányszor a 
templomot nézem, / Lelkemet rá emelkedni érzem. / Az em-
berek oda szoktak járni, / Gondjaikra enyhületet várni. / A ha-
rangok csengô-bongó nyelve, / Aggot, ifjat hívogat e helyre. 
/ Ó, be kész rá jönni valamennyi, / E hajlékban vigasztalást 
lelni. / Ki hajléka, hisz senki sem lakja, / Ember mindig gazda 
nélkül kapja. / Nézd a tornyát, nézd, fölint az égre, / Emlékez-

tet a jó Istenünkre! / Szent ez a hely, minden azt jelenti, / Illetlenül meg ne sértse senki. / Égre nézô tornya magyarázza, 
/ Hogy a templom a nagy Isten háza.”
Nagy áldozattal sikerült az álom megvalósítása. Kis gyülekezetünk is megtette a magáét, de hálásan mondunk kö-
szönetet azoknak, akik városunkban megtámogatták törekvésünket, hogy valóban a település büszkesége maradjon 
további évtizedeken, századokon keresztül a kis fehér templomunk.
Az önkormányzat hathatós támogatása (anyagi és munkaerô) nélkül nem sikerülhetett volna a cél kivitelezése, úgy-
szintén a gyulai vállalkozók munkája, hozzáállása nélkül sem, akik a szerzôdött
díjon felül, ingyenesen végezték el a torony megszépítését és sok más mindent a templomon is.
Köszönetként hívunk mindenkit, aki szívének szeretetét kinyilvánította bármilyen formában, jöjjön mindenki 2014. júli-
us 13-án, délelôtt 11 órára az ökumenikus istentiszteletünkre, ünnepségünkre.
Addig is áldott nyári napokat, imádságos órákat, a fáradságos munkák után kellemes pihenést kíván
a város minden lakójának: 

Balázsi László unitárius lelkész, nyugalmazott megbízott püspök. 
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hegyeSi jánoS (1899-1992)

Alacsony, érces hangú, amolyan „rátarti” ember volt Hegyesi 
János, méltóságát mindig, minden körülmények között megôrzô 
parasztember. Az „Isten, haza, család” hármas egységét foggal, 
körömmel védô, ôszinte ember. A huszadik század vidéki gaz-
dálkodója, költô és politikus, politikus költô, köztiszteletben álló 
személy. A fenti szócikkek összefoglalva jellemzik munkásságát, 
ami a XX. század kezdetétôl a század utolsó évtizedéig ível. Sors-
üldözött, tragédiáktól sem mentes élete a tanúság a sárréti em-
ber szenvedélyes küzdelmére a megmaradásért, a szebb, jobb 
jövôért. Fiatalkori felesége korai halála, a szegénység és a más-
ként gondolkodás mindig újrakezdésre kényszerítette az autodi-
dakta irodalmárt. Korai versei a szerénységét és a szépség iránti 
vágyát fejezik ki, szomját a mûveltségre, a kultúrára. A napi robot 
mellet írogatott, védte szeretve családját, s a maga módján har-
colt az igazságtalanságok ellen, amik a gyarmati embert gyakran 
érték.

 A második világháború után azonnal megérezte az esélyt az 
új élet megteremtésére. Hatalmas sikerrel képviselte a viharsa-
rok népét a Debreceni Ideiglenes Nemzetgyûlésben, pályatársai 
rögtön felfedezték benne a józan paraszti ész megnyilvánulásait. 
Szerepet vállal a Parasztpártban, parlamenti jegyzôként figyelte 
árgus szemekkel a hatalom tobzódásait. Ehhez az Ô tehetségére 
nem volt szükség.

 Az 56-os forradalom már szülôfalujában érte, szolid bölcses-
séggel csitította az erôszakot, terelgette jó irányba a történéseket. A gerince nem hajlott, egyenes 
volt, mint mindig élete során, de törni tört. A megtorlás furcsa mód ôt nyomorította meg, író-olvasó 
találkozóin csapatnyi háromperhármas és pártember kereste az okot az újabb bosszúra. 

 Írótársai szerették és tisztelték, Erdei Ferenctôl Czine Mihályig napi kapcsolatban állt a népi 
írókkal. Kötetei lassan, de biztosan lopták be magukat az olvasók szívébe.  Közülük, közülünk való volt, 
örökké tiszteletre méltó. Most szobrot állít neki a város, hálája jeléül. Az utolsó olyan képviselônek, 
aki még ismerte a vidéki ember nyomorúságát, verejtékes munkáját, a paraszti lét gyötrelmeit.

 Tiszteljük meg jelenlétünkkel Hegyesi János szobrának felavatását, mert mi leszünk többek 
általa.

hegyesi jános –bibliográfia-

Önálló kötetei:

- Az utak ôre. Válogatott írások. Szerk. Csobai László, elôszó: Keresztury Dezsô. Békéscsaba, 
1985. Békés megyei Tanács VB. Müvelôdésügyi Osztálya. 70 sztl.p.

- Feleljetek nekem! Válogatott versek. Bp. 1973.Szépirod. Kiadó. 130p.
- Miért jöttem El? Válogatott irásai. Szerk. Ambrus Zoltán, elôszó: Fekete Gyula. Békéscsaba, 

1977. Békés megyei Tanács VB. Müvelôdésügyi Osztálya. 63p.
- Zord idôben. Versek. Szerk. Fülöp Károly, elôszó: Sinka István, ill. Jakab Lajos. Szeghalom, 1942. 

Péter András Gimnázium. 109 p.
- Rögös utakon. Versek, Prózai írások. Szerk.és utószó: Czine Mihály. Békéscsaba, 1990. Békés 

megyei Tanács VB. TEVAN Kiadó. 266p.
Periodikákban megjelent versei:
- A boldogság.=Békés m. Népujság, 1977. jan.16.;=Biztató. Békéscsaba, 1977. 110p.
- A cirkusz hôse. =Békés m. Népujság, 1978. dec. 13.
- A nemzetközi gyermekévre. =Békés m. Népujság, 1979. febr. 11.
- A pacsirtákhoz. =Békés m. Népujság, 1978. márc. 26.
- A sors. = Szeghalomvidéki Hírlap, 1941. julius 13.
- A tél. = Békés m. Népujság, 1979. jan. 7.
- A temetôhöz. =Rákóczi Naptár, 1942.; =Reformátusok Lapja, 1977. jan. 30.
- A világon sok hiba van…= Békés m. Népujság, 1977. jan. 16.;=Biztató. Antológia. Békéscsaba, 

1977. 107p
- Agglegénysors.= Békés m. Népujság, 1980. febr. 03.
- Átokverte pusztán. = Szeghalomvidéki Hírlap, 1939. máj. 14.
- Az ugari halastónál. = Szeghalomvidéki Hirlap, 1936. febr. 16.
- Azt mondják hogy…= Muzsikus, 1938. ápr.



Szobor,  hegyeSi jánoS paraSztköltô tiSzteletére.
(ötlettôl a MegvalóSuláSig)

Hegyesi János, Füzesgyarmaton  született, 1899 október 18-án. Idén ünnepeljük születésének 
115. évfordulóját, melyre méltó módon készül Füzesgyarmat lakossága,  2014. június 27-én, 17 
órakor,  a költô félalakos bronz portrészobrát avatjuk a Szabadság téren.

A rendszerváltás óta a lakosság igényeként jelentkezik, hogy méltó emléket állítsunk híres 
parasztköltônknek, Füzesgyarmat meghatározó alakjának, de minden regnáló önkormányzat anyagi 
okokra hivatkozva félretette a szoborállítás szándékát.

2013. szeptemberében a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatot megtalálva vittem az 
elôterjesztést a Képviselô-testület elé, kérve a képviselô társaim támogatását, hogy vegyünk részt a 
pályázaton. Most, hogy a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázat lehetôséget adhat jelentôs támo-
gatásra, megcsillant a remény, hogy 30% önkormányzati önerôvel + az elnyerhetô támogatással örök 
emléket állíthatunk a mindenki által tisztelt és nagyra becsült Hegyesi János költônek, Füzesgyarmat 
szülöttének. Az elôterjesztés a Képviselô-testület többségének támogatását megkapta, beadtuk a 
pályázatot, melynek köszönhetôen végül 4,5 millió Ft támogatásban részesültünk, és elkezdôdhetett 
a munka.

A szobrot Gyôrfi Lajos szobrászmûvész készíti, akinek az alkotó mûhelyébe, Püspökladányba,  két-
szer is ellátogattunk Fekete Jánossal, a Csánki Dezsô Helytörténeti Egyesület elnökével, aki szemé-
lyesen is ismerte a költôt. Láthattuk, hogyan formálódik, hogyan kel életre a keze alatt az anyag, ho-
gyan bújik elô maga a karakter, a büszke, szigorú tekintetû, parasztember, aki a fajtájához mindvégig 
hû maradt.

„S ha nem szólhatok lelkem szerint,
Tollamra, számra zárat teszek:

Elmegyek majd úgy, ahogy jöttem, -
De fajtámhoz hûtlen nem leszek!”

    1942

Ibrányi Éva, alpolgármester

hegyeSi jánoS közéleti SzerepvállaláSa

Nem egyedülálló, hogy egy költô, egy alkotó ember szerepet vállal a közéletben, a politikában. A 
szabadságharc idején Petôfi vagy Jókai nem csupán részt vettek a politikában, hanem maguk csi-
nálták, maguk formálták és alakították. A késôbbiekben Mikszáth országgyûlési tárcáiban politikai 
tartalmú cikkeket írt, míg a Nyugat folyóirat munkatársai is állandóan értékelték a politika változásait, 
eseményeit.

A mûvészek érzékenyebbek a világra, a társadalmi folyamatokra, így nem csoda, hogy véleményt 
formálnak róla, vagy akár részt is vesznek benne. Így volt ez Hegyesi János esetében is. A harmin-
cas évek közepén került fel Budapestre, és igazából itt kezdett el társadalmi kérdésekkel foglalkozni. 
Több politikát érintô cikket és verset is írt, amelyeket a Kis Újság és Szabad Szó hozott le. Ezeknek 
a mûveknek köszönhetôen figyeltek fel a szervezôdô Kisgazda Párt vezetôi. Tildy Zoltán még Móricz 
Zsigmondnak is bemutatta.

A háború után a Debrecenben ideiglenesen megalakult Nemzetgyûlésbe is várták, aztán az 
országgyûlési képviselô lett Békés megye képviseletében, sôt, az országgyûlés jegyzôjévé is megvá-
lasztották. Parlamenti munkája során mindig a kisemberek érdekképviseltét tartotta szem elôtt nem 
feledve vidéki gyökereit. Részt vett a földosztás irányításában. Politikai pályafutását mindvégig az 
igazságosság és a hazafiasság jellemezte. 

Az 56-os eseményekben a béke megôrzése érdekében megvédte a padlássöprôket a megtorlás-
tól, de a Rajk per után felhagyott a politizálással, és visszatért vidékre, szülôvárosába, ahol 92 éves 
korában bekövetkezett haláláig élt. A politikát befejezve újra útépítéssel, útjavítással, foglalkozott de 
a népi írókkal továbbra is tartotta a kapcsolatot, és természetesen továbbra is írt.

Öt hold földjét 1950-ben vitte be a szövetkezetbe, és hetven évesen 1968-ban ment nyugdíjba a 
TSZ-bôl. A hetvenes évektôl újabb kötetei jelennek meg, és már következnek az elismerések is mind 
állami, mind megyei szinten. Végülis minden egyes verse, cikke felér egy közéleti szerepvállalással, 
hiszen mindig a  vidék problémáit dolgozta fel mûveiben.

 Bere Károly, polgármester


