
Önkormányzati választás

Október 12-én, hosszas választási előkészületeket és felkészítéseket követően megtörtént a szavazás, amely rendben, 
törvényesen, probléma nélkül lezajlott.
A korábbi képviselő-testület megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottságok, majd a Helyi Választási Bizottság tagjait. 
A Bizottságokba a független jelöltek és jelölőszervezetek megbízottakat delegálhattak, ezzel éltek is.
A Helyi Választási Iroda tagjait a Jegyző kinevezte, közülük kerültek ki a jegyzőkönyvvezetők is. 7 települési és 1 nem-
zetiségi szavazókör volt.
A választópolgárok száma 4.776 fő, amelyből 2.512 fő megjelent és szavazott, a részvételi arány 52,59 %, amely ma-
gasabb volt, mint a korábbi önkormányzati választáson.
A szavazás lezárását követően, még vasárnap este a szavazóköri jegyzőkönyvek informatikai összesítését követően az 
eredményeket a HVB jegyzőkönyvben és külön határozatban megállapította, azt közzétette. De a technika is segítsé-
günkre volt a tájékoztatásban: a választási honlapon folyamatosan megjelentek az eredmények, így minden érdeklődő 
figyelemmel kísérhette, és nagyon sokan folyamatosan figyelték is.
Mivel jogorvoslat nem volt - nem is lett volna rá törvényi ok -, így az eredmények jogerőssé váltak, amelyeket az alábbi-
akban kívánok ismertetni:
3 fő polgármester jelölt indult, a leadott érvényes szavazat 2.487 db., amelynek 61,16 %-át, 1.521 szavazatot a FIDESZ-
KDNP-s jelölt, Bere Károly kapta, így megnyerte a választást. Suchné Szabó Edit független jelölt 915 szavazatot kapott, 
amely az érvényes szavazatok 36,79 %-a. Molnár Gábor MLP támogatással 51 szavazatot, 2,05 %-ot ért el.
Képviselő jelöltek száma 25 fő volt, megválasztható képviselők száma 8 fő.  A leadott érvényes szavazólap 2.465 db. A 
jelöltek között független, egyesületi és párt jelöltek voltak. Megválasztásra kerültek az alábbi jelöltek ABC sorrendben, 
az alábbi szavazatszámokkal és az érvényes szavazatok alapján számított megoszlási viszonyszámmal:

Bere Katalin                                                      Híd a Jövőért Egyesület      817  4,83
Ibrányi Éva  FIDESZ-KDNP 1066 6,30
Koncz Imre Független jelölt 1402 8,29
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde FIDESZ-KDNP 1167 6,90
Suchné Szabó Edit Független jelölt 1329 7,86
Várkonyiné Csáforda Éva Független jelölt 1214 7,18
Vida Imre FIDESZ-KDNP 1204 7,12
Zs. Nagy Sándor FIDESZ-KDNP 1029 6,08

Gratulálunk a megválasztott képviselőknek, munkájukhoz sok sikert, eredményeket kívánunk!
dr. M. S.
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Az önkormányzati választások után október 21-én tartotta alakuló ülését 
az újonnan felállt Képviselő-testület. Magáról az ülésről és az ott született 
döntésekről olvashatnak az újság hasábjain.                          2. oldal

ajánló

Búcsú a művháztól
Elkezdődik a régi, sok 
szép emléket hordozó 
épület bontása, hogy át-
adja helyét egy modern, 
szép, új kulturális és okta-
tási központnak . 2. oldal

megszépült szent  bor-
bála
Győrfi Lajos szobrászmű-
vész restaurálásának kö-
szönhetően újra régi pom-
pájában találkozhatunk a 
város szivében álló Szent 
Borbála szobrával. 4. oldal 
gyarmatiak is gyúrtak 
csabán
A kolbászfesztiválon történt 
eseményekről olvashatnak 
élménybeszámolót. 8. oldal

ajánló

meggyulladnak az 
adventi fények
November 30-án, Ad-
vent első vasárnapján a 
csökmői Tücsök zenekar 
koncertje után újra meg-
gyullad az első gyertya, és 
elkezdődik a várakozási 
időszaka. 5. oldal

adventi vásárok és 
bÖrzék
December 5-én a Marga-
réta Családos Egyesület, 
míg december 12-én a 
Kossuth Lajos Általános 
Iskola Gyermekeiért Ala-
pítvány rendez jótékony-
sági börzét ill. vásárt. 
 7. oldal



megkezdődik a művelődési ház Bontása!

Lezárult a kiírt közbeszerzési eljárása az új művelődési központ épí-
tésének. A kivitelezést a nyíregyházi székhelyű Nyír-Aqua Team Kft. 
– Imbrex 95 Kft. konzorcium nyerte meg. 2014. november 10-én 
tartották a munkaterület átadás-átvételét, melyen a kivitelező cég 
képviselője elmondta, hogy egy hét múlva, azaz november 17-én 
hétfőn kezdeni szeretnék a régi épület bontását. Az átadástól szá-
mítva kétszáz nap áll rendelkezésre az új kulturális központ meg-
építésére (a téli munkavégzés kedvezőtlen időjárása esetén szüne-
telhet.), így akár 2015 júniusára elkészülhet az új épület. 

Mata Zoltán mü. ügyintéző
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a képviselő-testület alakuló üléséről

2014. október 21-én tartotta alakuló ülését a választá-
sokat követően a Képviselő-testület. A Himnusz hangjait 
követően Bere Károly polgármester köszöntötte az ülésen 
résztvevőket és a tévénézőket, a város Lakosságát.  
Felkérte a Helyi Választási Bizottság Elnökét, aki ismertet-
te a választási eseményeket és a szavazás eredményét, a 
mandátumokat. Megállapította, hogy a választási eljárás 
törvényesen zajlott le, a szavazás eredményes és érvényes 
volt. Jogorvoslatra, választással kapcsolatos bejelentésre 
nem került sor, hiszen minden pontosan és törvényesen 
történt, köszönhető a Választási Iroda Munkatársainak, a 
Hivatal Dolgozóinak, az SZSZB tagjainak.
A Képviselők, majd a Polgármester eskütételét követően 
sor került rendelet-módosításra, mivel a Polgármester új 
bizottsági szervezeti forma kialakítására tett javaslatot, 
amelyet egyhangúan elfogadott a Képviselő-testület.
A Jegyző előterjesztésében sor került a Polgármester il-
letményének és költségtérítésének meghatározására. Ezt 
követte az Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtéríté-
sének megállapítása.  
A bizottságok megválasztása (amelyet alant ismertetünk), 
majd pedig a külső bizottsági tagok eskütétele is megtör-
tént.

polgármester: bere károly 
alpolgármester: ibrányi éva képviselő

Szociális, Civil és Egyházi ügyek tanácsnoka:
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde 

Szociális és Humánügyek Bizottság:
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde elnök
Bere Katalin képviselő tag
Zs. Nagy Sándor képviselő tag
Árva Erika külső tag
Mészáros Zoltán külső tag

Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság:
Koncz Imre elnök
Suchné Szabó Edit képviselő tag
Zs. Nagy Sándor képviselő tag
Gazsó Attila külső tag
Szabó László külső tag

Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizott-
ság:
Vida Imre elnök
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő tag
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő tag
Vámos László Károly külső tag
Hajdú József Imréné külső tag

dr. M. S.

Önkormányzati  választás eredményei

Jelölt neve Jelölő csoport Szavazat szám
1. Bere Károly FIDESZ-KDNP 1521

2.
Suchné Szabó Edit Független jelölt 915

3.
Molnár Gábor MLP 51

Helyi önkormányzati képviselôk választási eredményei

Jelölt neve Jelölő csoport Szavazat stám

1. Koncz Imre FÜGGETLEN JELÖLT 1402

2. Suchné Szabó Edit FÜGGETLEN JELÖLT 1329

3 Várkonyiné Csáforda Éva FÜGGETLEN JELÖLT 1214

4. Vida Imre FIDESZ-KDNP 1204

5. Kovácsné Czeglédi Mária Tünde FIDESZ-KDNP 1167

6. Ibrányi Éva FIDESZ-KDNP 1066

7. Zs. Nagy Sándor FIDESZ-KDNP 1029

8. Bere Katalin HÍD A JÖVŐÉRT EGYESÜLET 817

9. Hegedűs Zsolt FIDESZ-KDNP 784

10. Szabó László András HÍD A JÖVŐÉRT EGYESÜLET 772

11. Gazsó Attila FIDESZ-KDNP 769

12. Mészáros Zoltán József FÜGGETLEN JELÖLT 730

13. Vámos László Károly FIDESZ-KDNP 700

14. Árva Erika FIDESZ-KDNP 662

15. Furkó Sándor HÍD A JÖVŐÉRT EGYESÜLET 600

16. Hajdu József Imréné FÜGGETLEN JELÖLT 534

17. Bakonyi Lajosné FÜGGETLEN JELÖLT 427

18. dr. Laskai András FÜGGETLEN JELÖLT 344

19. Szőke Imre FÜGGETLEN JELÖLT 334

20. Virág Mária FÜGGETLEN JELÖLT 301

21. Kovács Zoltán FÜGGETLEN JELÖLT 222

22. Molnár Gábor MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT 173

23. Ibrányi Sándor FÜGGETLEN JELÖLT 141

24. Baracsi Ferenc MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT 99

25. Farkas Sándorné MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT 88

nemzetiségi Önkormányzat

A Roma Nemzetiségi önkormányzati választásra is sor került 
településünkön. Az eredmények az alábbiak:

A fentiek alapján a 3. mandátumot sorsolással döntötte el a 
HVB, így a testület az alábbi képviselőkből áll: Éri Lajos, Jónás 
Tamás és Lakatos Béla (korelnök).
Az alakuló ülésen a Himnuszt követően dr. Oláh Ernő a HVB el-
nöke ismertette a választási eredményeket és előtte tették le 
a képviselők az esküt, s ezek után – saját elhatározása alapján 
- az ülésről eltávozott Éri Lajos képviselő.
Ezt követően a tisztségviselők megválasztására került sor. El-
nök Jónás Tamás, elnökhelyettes Lakatos Béla lett.
Elfogadásra került a Szervezeti és Működési Szabályzat, így a 
nemzetiségi önkormányzat megkezdheti tevékenységét.
dr. M. S.

sikeres vadász kÖzéleti konferenciát zajlott füzesgyarmaton
 
Közel száz vadász részvételével került megrendezésre a sárréti 
kisvárosban a Vadász Közéleti Konferencia.
Békés megyében, s szűkebb lakóhelyünkön a Körös-Sárréten is 
nagy hagyománya van a vadászatnak és a vadgazdálkodásnak. 
A térségben működő önkormányzatok és vadásztársaságok 
nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a vidéki élet hagyományai-
nak felelevenítése mellett a vadászat értékeinek jelentőségére, 
s a vadgazdálkodás fontosságára és az abban rejlő lehetőségek-
re irányítsák a figyelmet.
Füzesgyarmat Város polgármestere - Bere Károly -  karöltve a 
helyi vadásztársasággal, s a Békés Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlésének elnökével, Farkas Zoltánnal - 2014. szeptember 26-
28 között Füzesgyarmaton „VADÁSZ KÖZÉLETI KONFERENCIÁT” 
szervezett, melynek fővédnöke Dr. Semjén Zsolt, miniszter-elnök 
helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke volt. 
A rendezvényen két fő témakört érinttettek: „Az apróvad gazdál-
kodás lehetőségei” és a „Megújuló vadász közélet…”címmel.
A programot pénteken koronglövészettel nyitották, majd szom-
bat délelőtt egy tartalmas konferenciával folytatódott az össze-
jövetel. 
Megnyitójában Dr. Kulcsár László, a Magyar Agrárgazdasági Ka-
mara Békés megyei elnöke kifejtette, hogy szívesen látogat el 
a vadászokhoz, hiszen ő is természetkedvelő ember, s szívesen 
jön Füzesgyarmatra, mely által Bere Károly munkáját is támo-
gathatja.
Bere Károly polgármester megköszönte a NAKVI és a NAK (Nem-
zeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 
és Nemzeti Agrárgazdasági kamara) támogatását és a vadászok 
részvételét, s reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a Hotel 
Gara megfelelő helyszín a hasonló rendezvények lebonyolításá-
ra.
A rendezvény előadói az apróvad – gazdálkodás elméleti és 
gyakorlati szakemberei közül érkeztek, de a rendezvény a részt-
vevők gyakorlati tapasztalatának és a különböző vélemények 
megosztására is teret nyújtott. Dr Szemethy László egyetemi 
docens, aki a SZIE Vadvilág Megőrzési Intézetéből érkezett, és 
Hajas Péter Pál, apróvad-gazdálkodási szakértő az apróvad ál-
lomány jelenlegi helyzetét, számuk növelésének lehetőségéről 
tájékoztatott.
 Dr. Székely István a Vadászati Törvény módosításának szüksé-
gességéről beszélt, lehetőséget adva a megjelenteknek vélemé-
nyük kifejtésére is.
Délután Gyebnár Péter a vidékfejlesztési források megszer-
zésének lehetőségeiről, majd Prohászka Béla a Mintamenza 
programban a vadhús közétkeztetésben betölthető szerepét 
elemezte.  A Konferenciát Homonnay Zsombor és Békés Sándor 
előadása zárta, akik a vadászhagyományok ápolásáról, a vad 
tiszteletéről és a vadászetikai szabályokról osztották meg gon-
dolataikat a hallgatósággal.
Az ünnepi vacsora megnyitóján Bere Károly polgármester meg-
köszönte a jelenlévők munkáját, üdvözölte a párbeszéd, a kon-
zultáció elindulását, s jelezte, hogy a jövőben is igyekszik segít-
séget nyújtani a rendezvény megrendezéséhez.
Vasárnap délelőtt „Jó gyakorlat a vadgazdálkodásban” címmel 
– tereplátogatásra került sor a Peroktáv VT-nél, ahol a komplex 
vadgazdálkodás rendszerébe kaptak betekintést a látogatók.
Az új és aktuális vadászközéleti információk és a mintaértékű 
vadgazdálkodás megismerése mellett itt lehetőség nyílt e hét-
végén a barátkozásra, wellnessre, koronglövészetre, a helyi 
vadászélet és a gasztronómia megismerésére is. A program a 
Tourinform Körös-Sárrét Iroda szervezésével valósult meg.

S.sz. Jelölt neve Jelölô csoport Szavazat szám

1. Éri Lajos LUNGO DROM 28

2. Jónás Tamás LUNGO DROM 22

3. Lakatos Béla LUNGO DROM 18

4. Török Valéria Vanda LUNGO DROM 18

5. Varga Ferencné LUNGO DROM 13

6. Gombos Győző János LUNGO DROM 12

7. Horváth Károly LUNGO DROM 8

8. Bereczki Sándorné LUNGO DROM 6



térségi értékek megismertetése a diákokkal

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület a Sárrét Falusi Turizmusáért Egyesület néven alakult 1998-ban a két halmo-
zottan hátrányos helyzetű kistérségben, Békés-Biharban és a Körös-Sárréten alternatívát kínálva az országos átlagot 
kétszeresen meghaladó, néhány településen ennél is nagyobb mértékű munkanélküliségi mutatók mellett a fejlődésre, 
felvázolva egy lehetséges kitörési területet, az idegenforgalmat. Az egyesületünk mára a két kistérség idegenforgalmá-
nak a legfontosabb idegenforgalmi civil szerveződése. Egyesületünk folyamatosan növekszik, egyre többen érdeklőd-
nek szervezetünk iránt, 2013-ban 51 tagunk volt. (12 önkormányzat mellett új belépő Csökmő, 10 magánszemély, 5 
egyesület, 7 egyesületi tagsággal rendelkező önkormányzatok által fenntartott intézmény és 17 vállalkozó).

Egyesületünk működése során a térségi fiatalok nevelésére, ismereteik a fejlesztésére is nagy hangsúlyt helyez. 
Célunk, hogy a Körös-Sárrét épített és természeti örökségét megismerhessék a térségünk településein élő diákok és 
felnőttek, s a közös programok során segítsük az ifjúsági korosztály beilleszkedését a helyi társadalmi életbe. Ennek 
érdekében 2013-ban 5 db ismeretterjesztő előadást és 2 db konferenciát szerveztünk általános iskolásoknak a Körös-
Sárrét értékeiről. 

Működésünk során erősíteni kívánjuk a térségi turizmus szervezésében betöltött szerepünket, s növelni a turisztikai 
értékek ismertségét az oktatási intézményekben. Ezáltal elősegítve, hogy minél több osztálykirándulást, a tananyag el-
mélyítését segítő ismeretszerző utat a kistérségünkön belül valósítsanak meg, kihasználva a helyi humán és természeti 
erőforrásainkat. 

Ha ezt a célunkat sikerül megvalósítani, akkor a térség megtartó ereje nőhet, több jövedelem realizálódik a térség-
ben, s a fiatal korosztály ragaszkodása, kötődése szülőhelyéhez erősödhet, jövőképük a helyben maradást erősítve for-
málható. Törekszünk arra, hogy az ifjúsági korosztály számára növekvő számban elérhetővé váljanak a térségi értékek 
megismerését elősegítő alkalmak.

Az iskolai oktatást kiegészítve gyakorlatban kapcsolódhatnak be az érdeklődő fiatalok az önkéntes munkába, s 
lehetőséget kapnak arra, hogy a szakmai tevékenységekben is tevőlegesen szerepet vállaljanak. Így volt ez a konferen-
ciáinkon is, ahol a dévaványai középiskola turizmus szakirányát választó tanulók fogadták a vendégeket, vagy a kitele-
püléseken, ahol a rendezvények látogatóit tájékoztatták pl. a térségi turisztikai lehetőségekről.

A jövőben még több lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy ha a tagtelepüléseinken kitelepülünk egy rendez-
vényre, akkor az ott működő iskolákból érkező tanulók is vegyenek részt a tájékoztatási, információ-szolgáltatási tevé-
kenységünkben. 

Tevékenységünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

felújították a szent borbála szobrot

Restaurálásra került a Füzesgyarmat a központjában található, a város neveze-
tességei közé tartozó Szent Borbála szobor. A munka a meglévő szobor repedése-
inek javítását, újrafestését, valamint a körülötte található térkő burkolat helyreállí-
tását jelentette. A szobor restaurálását Győrfi Lajos szobrász végezte.

Szent Borbála a bányászok, kohászok, tüzérek, tűzszerészek, ágyú és harangön-
tők védőszentje és vértanúja a keresztény kultúrában, valamint a tizennégy segítő-

szent egyike. Szobrát városunkban 1995-ben építették a 
füzesgyarmati szénhidrogén-kutatás 15. évfordulójának 
emlékére a Mol és Füzesgyarmat 
Város Önkormányzatának közös 
összefogásával. A szobor felújí-
tásához szükséges anyagi forrást 
a MOL Magyarország biztosította 
az önkormányzat számára.

A Mol Magyarország vállalat-
csoport egy integrált olaj-, és 
petrolkémiai csoport, mely négy 
országban képviselteti magát. 
1991-ben hozták létre. Ez az 
időpont mérföldkőnek számít a 
magyar kőolajipar történetében. 
Füzesgyarmaton több mint 30 
éve folyik szénhidrogén kutatás, 
mely időszaknak jelentős részét a 
MOL végezte. Ez úton szeretnénk 
köszönetet nyilvánítani a cégnek, 
aki támogatása nélkül nem való-
sult volna meg a felújítás.

54

magángyűjtemények Füzesgyarmaton. 

Kedves Olvasó! Hallotta-e már, hogy van egy képtárunk, ahol olajfestményeket, ak-
varelleket, linómetszeteket, rajzokat lehet megtekinteni időszakonkénti összeállítás-
ban? Szitás Erzsébet festőművész e képek adományozója, aki örömmel gyűjtötte 
össze szülővárosának ezt a becses ajándékot. A művész szinte az egész huszadik 
század átélője volt, aki Isten és emberszeretetével felül tudott emelkedni politikai kor-
szakokon, háborúk okozta sebeken, szegénységen, betegségen. Valami észrevehetőt 
hagyni a létezés síkján - ez volt az élete. Budapesten tanult az Iparművészeti, majd a 
Képzőművészeti Főiskolán (utóbbit három évig látogatta). A régi Nemzeti Színházban 
dolgozott jelmeztervezőként és jelmeztár vezetőként. Mindig hazahúzta a szíve Füzes-
gyarmatra pihenni, alkotni, barátokkal, családdal együtt lenni. Talán az első kiállítása 
volt itthon 1974-ben, amiről 20-30 év múltán is jóleső érzéssel mesélte, hogy ott, ak-

kor több „kedves gyarmati ember” felajánlotta, hogy éjszaka is őrzik a képeket, mondván, hogy „azokra nagyon kell vigyázni”. 
Úgy gondolom, minden hivatalos elismerésnél jobban esett neki ez a földijeitől kapott megbecsülés, szeretet, öröm. Vajon tu-
dunk-e ennyire örülni sok évvel a fenti történet után is az ő „örökre” ide adományozott képeinek a róla elnevezett képtárban? 
Valami megváltozott azóta. Például az adáshoz, kapáshoz való viszonyunk is. Szitás Erzsébet pedig annak a bibliai igazságnak 
alapján élt, hogy „jobb adni, mint kapni”. Valami megváltozott, de igenis ma is lehet még találkozni elmélyült képnézegetőkkel, 
mosolygó, ihletet kapó gyerekekkel, dicsérő szavakkal. Mi az értékes? Ki ennek 
a megmondhatója? Sokszínű, zaklatott világunkban nagy szükség van minden-
re, amiben a lélek megpihen, felüdül, elgondolkodik vagy gyönyörködik. Rajzolta-
tással, alkotásra serkentéssel még pszichológusok is dolgoznak. Az önkifejezés 
sok mindent felszínre hoz a belső világunkból. Az egészségest boldoggá teszi, a 
szomorút, kétségbeesettet, bajban lévőt felemelheti, megszabadíthatja. Ezért is 
szerethetik a gyerekek az alkotó táborokat, amiket több éven át megrendeztünk 
és tervezünk ezután is. 2015-ben 100 éves lenne Szitás Erzsébet. Itt és most köz-
hírré tétetik, hogy minden művészetpártoló látogató „örökbe fogadhat” egy vagy 
akár több még be nem keretezett képet, aminek a költségét vállalja. Az ő nevüket 
egy kerámia tábla őrizné a képtár falán, és emléklap a 100 éves évfordulós ün-
nepségen. Természetesen tiszteletben tartjuk a névtelenséget kérő adományozó-
kat is, és nagyon köszönjük előre is mindenkinek.
A Szitás Erzsébet Képtár 1997. óta létezik, de 2013. tavaszától az épület másik 
részében egy másik gyarmati adományozó, Lázár Lajos Tűzoltóeszközök Gyűjteménye is látogatható. Ő is ingyen adta az éve-
kig gyűjtött tárgyait, sőt az udvaron megcsodálható kocsik némelyikét saját keze munkájával javította, újította fel. Szeretettel 
várjuk régi és új látogatóinkat! A két gyűjtemény egyszerre tart nyitva. Érdeklődhet a 06-20 7705752-es telefonszámon. Vi-
szontlátásra a Kossuth u. 67-ben!

Doma Katalin

„adventi Fények” (2014. novemBer 30. 16 óra.)

Advent első vasárnapján, 2014. november 30-án ismét megrendezésre kerül az „Adventi 
fények” elnevezésű rendezvényünk. Füzesgyarmat Önkormányzatának, a Füzesgyarmati 
Református Gyülekezetnek, a Füzesgyarmati Kézműveseknek és a Füzesgyarmat Jövőjé-
ért Polgári Egyesületnek közös összefogásából.

Program: 16 óra: Adventi koncert a Csökmői Tücsök zenekar előadásában.
Az idén azt szeretnénk, ha minél többen aktív részesei lehetnénk ennek a szép hagyo-
mánynak, így gondoltunk egy nagyot, és elhatároztuk, hogy élőképpel, mécsesekkel a 
kezünkben köszöntjük advent első vasárnapját.
Semmi mást nem kell tenni, csak eljönni egy előzetes próbára (2014. november 29. 15 
óra, Kálvin tér), és egy mécsest hozni. Reménykedünk abban, hogy sokan akarnak osztoz-
ni ebben az élményben. Szeretnénk videó felvételt és fényképet készíteni a közös „műről”.

 Mindenkire számítunk, és nagy szeretettel várunk! 
A szervezők nevében: Ibrányi Éva, alpolgármester

HÁZASSÁGKÖTÉS:

2014. szeptember 20-án került sor Oláh Éva és Kóti Attila házasságkötésére.
2014. október 10-én került sor Nagy-Vaszil Melinda és Sárközi László házasságkötésére.
2014. október 18-án került sor Farkas Kinga és Homoki István házasságkötésére. 
2014. november 14-én került sor Szilágyi Éva és Kiss Csaba házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak!
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harangalapítvány

„Ha kondul a harang, mindenkié a hang”

1944 októberétől, épp 70 esztendeje csonkán kondul a nagyharang a Füzesgyarmati Re-
formátus Templom tornyában. Megismétlődött az első világháborúban már megélt értel-
metlen pusztítás. Két társát elrekvirálták, elrabolták. A szemtanúk még velünk vannak! 
Részletes beszámolóikat hallgatva megtudtuk, a németektől jött a parancs, a harangokat 
kidobták a templom 22 öl magas tornyából. A front keresztülment Füzesgyarmaton, a ha-
rangokat talán szuvenírként? - már a Szovjet megszállók vitték magukkal. 

Nagy László, nyugalmazott református lelkipásztor, püspök-helyettes, nemes alapítványt 
tett a hiányzó harangok pótlására. Ő még csak hat esztendős volt abban az időben, ám 
él benne a vágy, szülei emlékére, Isten dicsőségére elindítja ezt a nagy munkát. Gyulai 
otthonából visszagondolva a füzesgyarmati keservesen szép gyermekkorra így vall:„A tel-
jesség utáni vágy van meg bennünk…Nekünk nem jó a rész, a csonka, a darab. A hiányos 
egészüljön ki, szólaljon meg a teljes harmónia!” A helyi református egyházközség köszönettel fogadta a segítséget, és 
kéri mindazokat, akik tehetik, álljanak e történelmi jelentőségű kezdeményezés mellé. A legkisebb adomány is számít, 
ám lehetőség van arra, hogy a jelentősebb adományozók neve, ősi szokás szerint beöntessék a harangokba.
A Füzesgyarmati Református Templom Harangjaiért 
Alapítvány számlaszáma: 11733027-20053402

Hírforrás: Füzesgyarmati Református Egyházközség
  

50. házassági évForduló

2014. szeptember 19-én ünnepelte családi körben Földesi Sándor és Nagy Erzsébet 50. házassági évfordulóját. 50 évvel ezelőtt 
tett fogadalmukat megerősítették. 50 év: emberöltőnyi idő. 50 év egymás mellett jóban rosszban. Ők már tudják, hogy:

„A boldogságot nem lehet ajándéka kapni, /Egyetlen titka: adni, mindig csak adni. /Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet/
És sok-sok önzetlen szeretetet.” /(Goethe)

Gratulálunk a szép évfordulóhoz!

decemberben jótékonysági vásár
„Szép Tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A 

szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor 
decemberben.”       /Juhász Gyula/
Az év utolsó hónapja a család, a szeretet, az ajándékozás és a vá-
sárlások ideje.  A Kossuth Lajos Ált. Iskola Gyermekeiért Alapítvány 
jótékonysági vásárt rendez december 12-én a sportcsarnokban. 
A szülők és a civil szervezetek közreműködésével igazi karácsonyi 
vásár hangulatot igyekszünk teremteni. Tanárok és diákok, szülők 
és gyerekek, nagyszülők és segítőkész felnőttek heteken keresztül 
együtt készülnek, hogy a vásár mindenki számára emlékezetes ma-
radjon és - nem utolsó sorban – elegendő bevételt hozzon. A bevételt 
teljes egészében trambulinok vásárlására fordítjuk, hogy ezzel is se-
gítsük a gyerekekben a tanév során felgyűlő feszültség levezetését. 
E cél megvalósulásához kérjük a füzesgyarmati lakosok segítségét. 
Várunk Önöktől minden fölöslegessé vált, jó állapotban lévő haszná-
lati vagy dísztárgyat, legyen az apró ajándéktárgy, kép, virágtartó, 
játék, könyv, használaton kívüli, de működő elektronikai cikk vagy 
akár kerékpár. Bármilyen eladható tárgyat szívesen fogadunk, ami 
Önöknek már nem fontos, de mások számára értékes lehet! A vá-
sárra felajánlott tárgyakat november 24-től hétköznaponként reggel 
8-tól délután 4-ig várjuk az iskola központi épületében December 
12-én a kicsiknek elhozzuk Télapót. A vásárlókat, nézelődőket Kram-
pusz próbálja majd dalra, versre bírni. Szegedi művészek tolmácso-
lásában karácsonyi mesét nézhetünk. Fellép az iskola énekkara, a 
művészeti iskola bábelőadással szórakoztat, láthatjuk a társastán-
cosok koreográfiáját, lesz zsákbamacska, célba dobás, arcfestés, 
forró csoki, tea, sütik. Nézzen be a vásárra, válogasson, vásároljon 
és hagyja magát elvarázsolni!

egyházaink hírei 
őszi ünnepáradat…

Tele vannak emlékezésekkel, ünnepekkel az „ember”-es hónapjaink. Október 1-jén híve-
ink felé fordult szeretetünk az Idősek Világnapja alkalmából. Aztán azokra emlékeztünk 
templomunkban, akik életüket adták a magyar szabadságért, az aradi 13 vértanúra, és 
velük együtt a több száz áldozatra. Imádságos lélekkel vártuk és készültünk a keresztény 
magyar értékeinket tovább munkáló, gazdagító és átörökítő társadalmi eseményre, a vá-
lasztásokra. Szabédi Székely László, erdélyi költő, tanár, aki a kolozsvári Bolyai egyetem 
elrománosítása ellen tiltakozva, több társával öngyilkosságot követett el, így ír egyik ver-
sében: „Int a pillanat, ez a zsarnok: / Kettőből egyet kell akarnod…/ Kérjétek az Irgalma-
zótól, / válassza meg a rosszat a jótól, / gyújtson világot a szívünkben / tudni a jót még 
életünkben.” Hányszor kell vallásos életünkben is így tenni, úgy élni és cselekedni, hogy 
még életünkben tudjuk a jót, hogy elmúlásunk után ne az üres, hangzatos szavainkat 

emlegessék, hanem főként tetteinket. Ez a keresztényi élet sava-borsa! Október 26-án ökumenikus istentiszteletünkön emlékeztünk a dicsőséges 
1956-os forradalom és szabadságharcra Hűse József és Tóth Zoltán katolikus és református szolgatársainkkal, Kovácsné Czeglédi Mária gond-
nokasszony ünnepi előadásával, valamint hittanosok és felnőttek, dalárdisták, népdalkörünk verseivel, énekeivel. Minden körülmények között a 
választások után is megtartjuk azt a bevett szokásunkat, hogy történelmünk nagy, sorsfordító eseményeire a vallásos élet központjában, templo-
mainkban emlékezzünk, mint ahogy teszik más településeken, mert ott sokkal áhítatosabbak, megszenteltebbek az ünnepi emlékezések. Október 
31-én, a Reformáció emléknapján idéztük istentiszteleten hitelődeinket, akik sokszor akár életüket is odaadták vallásos meggyőződésükért.
November 2-án szeretteinkre emlékeztünk a Halottak Napja alkalmából, visszahozva szellemarcuk örökös ragyogását, tündöklését, hogy erőt 
merítsünk jövőbeli küzdelmeinkhez az ő szeretetteljes jóváhagyásukkal. Minden istenes eseményünkre bibliás jelszavunk csak egy lehetett: „Az 
igazak emlékezete áldott!” November 16-án emlékezünk fiataljainkkal, presbitereinkkel Dávid Ferencre,
az unitárius egyház megalapítójának halálára, aki Déván, a várbörtönben szenvedett vértanúságot.
Ez alkalommal a gyermekistentiszteletet Korcsok András és Hegyesi Zsolt hittanosok tartják.
Az emlékezések szellemében áldja meg az Isten városunk minden lakóját és adjon reményteljes jövendőt. /Előző lapzártánk után kaptunk Kovács-
né Csák Irmustól és Homokiné Daru Zsuzsától adományt a templomjavításra. Köszönjük./

Balázsi László unitárius lelkész-ny.mb. püspök
itt egy kálvinista!

 Kora délelőtt már a Zempléni hegyekhez érkeztem. A hegy túloldalán vártak rám szorgos méhecskéim, hozzájuk igyekeztem. Megállítottam az 
autót egy falusi presszó előtt, hiányzott a reggeli kávé. Ragyogó napsütésből félhomályba léptem be. 
- Jó reggelt! Köszöntem illendően.
- Itt egy kálvinista! Szólított meg rögvest barátságosan, de határozottan egy öreg cigány ember. Lelepleztek! Debreceni vagyok, református is, de 
így még nem szólítottak soha.
 A törzstagok egyszerre mind rám néztek. A viseltes arcokból tiszteletteljes várakozást olvastam le. Vallanom kellett, jólesett kimondanom:
- Az vagyok. De honnan tudja?
- Abból, ahogy belépett.
-Magára is rá van írva, hogy prímás! - Kaptam el a beszélgetés fonalát. Így is volt.
Amíg elkészült a kávé, szót-szó követett, és felüdülve folytattam az utamat. 
Hitvallásra ilyen frappánsan ritkán adódik mód. Pedig minden mozdulatunk, szavunk, gondolatunk, vagy épp hiányuk, üzenet. Arról, Akihez, amihez 
tartozunk. „Közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárul téged.” ( Máté ev.26, 73.) hangzik Péter tagadásakor egy szolgáló szájából. Hasonló 
találkozás azonban bármikor előfordulhat. Mit tegyünk ilyenkor? Húzzuk ki büszkén magunkat, hisz mégiscsak a mienk a „magyar vallás”, vagy 
hárítsunk szerényen, Jézus mögé húzódva? Ám abban a kis kocsmában nem Jézust szólították meg, hanem egy hétköznapi ruhába öltözött idegen 
férfit.  Egy identitást érzékelt az engem megszólító ravasz öreg, jóllehet nem tanult vallásszociológiát. Mellékvágányra terelődik a téma, ellaposodik 
az eszmecsere, ha a szokásos beszélgetés indul meg a kulturális/nemzeti meghatározottságról, a reformátor ősökről. Már csak akkor élénkülünk 
fel, ha az egyház bűneiről, politikai besorolásáról, vagy a helyi lelkipásztor viselt dolgairól vitázhatunk. A kulcs a kezünkben van. A személyes ta-
lálkozás. „Kálvinista” reformátusságom személyes jelenlét, nem általános. A Kálvinizmusról szóljanak a szimpóziumok, előadások, de hitvallást 
életemmel csak én tehetek reformátusként.  Steril keresztyénség nincs. Ahogyan senki sem kóstolt még gyümölcsöt, csak almát, körtét, szőlőt, 
barackot. Mindegyiknek neve, íze, zamata van. Némelyiket lehet ugyan keresztezni, de akkor meddővé válik a faj. Vagy gondoljunk a ruhára, amit 
hordunk. Hitünk így hordozza a vallást. Rajtam a „ruhát” vették észre, megerősítve bennem, hogy kényelmes, jól áll nekünk, hozzánk illő. A ruhá-
zatomra az volt ráírva, hogy kegyelemből hit álltal, a kálvinista gyümölcsöt meg imádkozva és dolgozva ízlelhetjük. Jó elfogadni, része vagyok egy 
nálam nagyobbnak.  Keresztyén hitemet nem individuális villongás határozza meg. A jó ideje felkapott gondolat: „Jézus igen, egyház nem. Hit igen, 
vallás nem”- még pongyolának sem elég. Akik hirdetik: „Mindegy az, miben, csak higgyen valamiben az ember” - megsértődnek, ha kitűnik, hogy 
a „király meztelen”! Ne kényelmesedjünk el, az egyháznak szüntelenül újulnia kell. Ékesen járni! Lehet, sőt kell újra szabni a viseletet, kivasalni, 
tudva, hogy Krisztus testét öltözteti. Az ősök a Szentlélek világosságában járva tették ezt. 
A kaptárakhoz megérkezve, a méhcsaládokat háborítatlanul találtam, megerősödtek, bőviben voltak virágpornak, méznek. A dolgozók egymásnak 
ütközve szálltak ki és be, serénykedve mindenki örömére. A méhecske magában pusztulásra van ítélve, csak a család egysége biztosítja a meg-
maradást. Ahol betegség van, vagy elvész az anya, ott sérül a vitalitás. Egy ideig még van mozgás, sovány méhek csapzottan járnak ki-be. Nem 
vigyázzák a röpnyílást az őrök, nem ellenőrzik az érkezők feromonját, sokan átállnak a rablóméhekhez.  Halálra van ítélve az a kolónia, bármennyi 
mézet is gyűjtött addig. Legkésőbb az első hűvös napon ledermed a jobb sorra érdemes roncscsalád. Milyen kár, értük is kár! /Jónás 4, 11./  Ám 
ha kisüt a nap, és méhecskét látunk késő ősszel, biztosan tudhatjuk, van hova hazatérnie, van otthona, családja. Megvan a nagy családja Isten 
református népének is. E kis történet erről is beszél. Vidáman és zsongva végezzük munkánkat, mert nem hiábavaló. Eljön még a tavasz, beindul 
a rajzás. Ha volt, lesz is reformáció. Mi „kálvinisták”valljuk, az ősz a lélek tavasza!                     Tóth Zoltán 
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sárréti gyöngyhalász gyermeksport egyesület hírei

2014 szeptemberétől egyesületünk újult erővel belevetette magát a munkába. Az alábbi sportágakat vehetik igény-
be a gyermekek: asztaliteniszt, kézilabdát, labdarúgást és a twirlinget. A csapatsportokban különböző bajnoksá-
gokba neveztük be csapatainkat. Asztalitenisz sportágban heti rendszerességgel 8 gyermek sportol. Éves szinten 
több megyei versenyen veszünk részt. Felkészítő: Czecze Zsolt.

Kézilabdában versenyeztetjük az U10, U11 és az U13-as lánycsapatainkat. A létszám folyamatosan növekszik, jelenleg 51 fő vesz részt 
az edzéseken. Az Országos Gyermekbajnokságban versenyeznek csapataink, ahol minden második héten megmérettetik magukat. Eze-
ken a versenynapokon 2 mérkőzést játszanak le a csapatok, s egyre nagyobb küzdőszellemmel indulnak neki az összecsapásokra. Fel-
készítő Sáfián Ágnes. Labdarúgás sportágban az U7, U9, U11, U13–as csapat, a Bozsik Egyesületi és a Bozsik Intézményi programban 
vesz részt a Mezőberényi csoportban. Itt úgynevezett fesztiválokon veszünk részt őszi – tavaszi rendszerben. U14-es csapatunk kereszt-
pályás, U15-os csapatunk Futsal bajnokságban szerepel. Előbbi 3. utóbbi első helyen áll. Csapataink a Diákolimpia küzdelmeiben is részt 
vesznek. Az ősszel az U9 és U15-ös csapatunk első helyen végzett. Közel 100 igazolt gyermekünk heti rendszerességgel jár edzésekre 
és versenyekre. Felkészítők Bánfi Attila (U11), Blága Attila (U7), Nagy Gábor (U13) és Nyéki 
Szabolcs (U9 és U15).
Twirling sportágban heti két alkalommal sportolnak a gyermekek. Jelenleg 10 tagunk van 
„EKI.”-„A” szintű versenyzőig, akik szorgalmasan készülnek a 2015-ös évi megméretetések-
re. A 2014-es évtől kezdve 3 országos szintű versenyen vehetnek részt a versenyzők, melyek 
összesített pontjai alapján a legügyesebb gyermek elnyerheti korosztályában és szintjén a 
„Magyar Bajnok” címet. Ez az idei évtől is változatlan marad, illetve reményeink szerint le-
hetőségünk adódik részt venni az Európa Kupán, amelynek 2015-ben Szlovénia ad otthont. 
Nagy örömünkre a 3 országos szintű verseny közül az elsőt Füzesgyarmaton rendezhetjük 
meg 2015. februárjában. Felkészítő Gál Ágnes   Nyéki Szabolcs edző

füzesgyarmat is gyúrt a kolbászfesztiválon (forrás: tourinform kÖrös-sárrét iroda)

Múlt héten csütörtöktől vasárnapig (október 23-26-ig – szerk. megjegyzés) Békéscsaba, 
ezen belül is a Sportcsarnok és környéke volt a kolbász fővárosa. Minden napra jutott 
valami izgalmas újdonság, 4 napig minden a gasztronómiáról, a város és vidék értékeiről, 
a kulturált szórakozásról szólt. Kolbászkészítő versenyek, disznóvágás bemutatók, zenei 
fellépők szinte minden műfajból, családi és gyerekprogramok várták az érdeklődőket reg-
geltől estig.
A legnagyobb érdeklődés a szombati kolbászgyúró versenyt övezte, melyen Füzesgyarmat 
négy asztalnál az alábbi résztvevőkkel indult: a város önkormányzatát Bere Károly polgár-
mester képviselte, a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület Molnár Sándor elnök, Vésztő 
polgármestere vezetésével vett részt, a cégeket Báló Zsolt, a Macskási Tej Zrt. igazgatója 
képviselte, jelen volt Pikó Csaba is, a Golden Pallet Kft. ügyvezető igazgatója, valamint He-

gedűs Zsolt, az Ösvény Esélynövelő Alapítvány vezetője. A füzesgyarmati versenyzők két db színes molinóval hívták fel magukra a figyel-
met, illetve jelezték a szurkolóknak, hol is vannak pontosan a zsúfolásig megtelt sátorban. Az összesen több mint 550 csapat egyszerre 
3 helyszínen, közel 3000 kg húst használt fel. Pörögtek a kezek, fogyott a pálinka, végig vidám hangulat uralkodott.
E részvétel különleges értéke a jókedv mellett, hogy a civil és a vállalkozói szféra összefogása valósulhatott meg ezen a rangos esemé-
nyen, népszerűsítve Füzesgyarmat városát és a Körös-Sárrétet. A megjelenést Tőkésné Gali Mónika, a Körös-Sárrét Turizmusáért Egye-
sület titkára, egyben a Tourinform Körös-Sárrét Iroda vezetője szervezte és koordinálta.
A Tourinform Körös-Sárrét Iroda is részt vett térségünket népszerűsítő kiadványaival a Kolbászfesztivál kiállításán. Standját sok érdek-
lődő felkereste, akiket érdeklődési körüknek megfelelő információkkal, programajánlatokkal láttak el az iroda munkatársai. A legnép-
szerűbb kiadványok a Körös-Sárréti leporelló, a fürdők brosúrái, valamint a térségi kistérkép voltak. Most is nagyon kedveltté vált az öt 
kérdésből álló turisztikai totó, melynek kitöltéséért ajándék hűtőmágnes járt. Érdekes módon a messziről érkezett vendégek is tudták 
a választ (vagy jól tippeltek) a térségünkre vonatkozó kérdésekre. A Csabai Kolbászfesztiválnak tényleg egyre nagyobb a híre, hiszen 
számos turista látogatott el a fővárosból és a Dunántúlról, sőt a szomszédos országokból is, akik remélhetőleg viszik magukkal megyénk 
és térségünk jó hírét.

Xviii. csaBai kolBászFesztiválon

Jelentős turisztikai vonzerővel bíró gasztrokulturális rendezvény a Csabai 
Kolbászfesztivál. Az ínycsiklandozó illatok és falatok mellett  változatos 
kikapcsolódási lehetőséget nyújt vendégeinek. Kulturális programok, ki-
állítások és vásárok,  szakmai és civil programok… A rendezvény fő attrak-
ciója természetesen  a kolbászkészítő verseny.  Október 24-én, pénteken 
civil szervezetek gyúróversenye volt. Füzesgyarmatról a Nők Egyesülete 
és a Polgárőrség közös összefogással gyúrta, töltötte a csemege és csí-
pős kolbászt. A nap vidám hangulatban telt, hiszen a szervezők a korábbi 
évekhez hasonlóan színvonalas programokkal és fergeteges hangulattal 
várták a résztvevőket.  Köszönjük a lehetőséget!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok


