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A gyermekek nagy örömére új játékokkal gazdagodott a Lurkófalva Óvoda udvara 
amelyeket november 19-én adtak át az apróságoknak.

Ajánló

KArácsony A MArgA-
rétánál
Idén is kézmûves foglal-
kozásokkal, színes prog-
ramokkal várják a nagy 
családosokat 2. oldal

HAlloween gyArMA-
ton
Mûvelôdési házban egy 
kreatív délutánra várták a 
gyerekeket és szüleiket. 
 4. oldal

rózsAszín sétA
A méhnyakrák elleni küz-
delem és megelôzés volt 
a fô téma.  5. oldal

Ajánló

MindenszenteK A 
lovAsoKnál
Lóháton emlékeztek a 
füzesgyarmati lovasok 
mindenszentek napján el-
hunyt szeretteikre 
 6. oldal

reKláMot A 
sárrétnAK
A Körös-Sárrét Turiz-
musáért Egyesület új 
marketing eszközökkel 
népszerûsítheti a jövôben 
térségünket 6. oldal

sport HíreK
Hírek a Bodysok és a 
Gyöngyhalászosok háza 
tájáról 8. oldal

Megújult A lurKófAlvA óvodA udvArA

Nagy örömmel fogadták mind az 
óvodás gyermekek, mind az óvo-
da dolgozói, mind a szülôk az óvo-
dai udvar felújításának hírét. Nagy 
szükség volt erre fejlesztésre, mert 
amikor az új Lurkófalva Óvodát há-
rom évvel ezelôtt átadták, az udvar 
nem a korosztálynak megfelelô, 
mûanyag játékokkal lettek felszerel-
ve, amelyek ráadásul az elmúlt há-
rom év alatt nagy mértékû amorti-
záción, romláson mentek keresztül, 
így elmondhatjuk, hogy a gyerekek játszóudvara katasztrofális állapotban volt, 
sôt, a játékok jelentôs részét már ki is kellett selejtezni. 
Éppen ezért vitte az óvodai udvar kérdését Ibrányi Éva alpolgármester asszony 

2013. májusában a Testület elé, hogy a város, az Önkormányzat nyújtson segítséget a helyzet rendezésében.  
A Képviselô-testület nyitott volt a kérdés megoldására, és 2 millió forintot ítélt meg az óvodai udvar felújítására. Sajná-
latos módon bizonyos körülményeknek köszönhetôen a beruházás csúszott, de szerencsére idôközben megkereste a 
Füzesgyarmati Napközi Otthonos Óvodák és Bölcsôde Gyermekeiért Alapítványt a Cargill Magyarország Kft., aki további 
segítségként 340 ezer forintot ajánlott fel az udvar fejlesztésére.
A kivitelezést a budapesti székhelyû Színrelép Kft. végezte el, akik amellett, hogy igényes és szép munkával készítették el 
a játékokat, még jelentôsen támogatták is a beruházást.
Elmondhatjuk, hogy Füzesgyarmaton újra egy szép összefogásnak lehettünk tanúi és részesei, amely elsôsorban a gyer-
mekek javát és örömét szolgálja, de ezen keresztül az egész város is gyarapodott egy megújult, szép óvoda udvarral. A 
beruházás átadására 2013. november 19-én, délelôtt 11 órákor került sor. A szalag átvágása után, amelyet vezetô asszo-
nya és Bere Károly polgármester úr, a kivitelezô cég vezetôje és Ibrányi Éva alpolgármester asszony végzett el, a gyerekek 
valósággal megrohanták az új játékokat, és egy szempillantás alatt birtokba vették a megszépült és megújult udvart.

A gyerekek örömét látva bizonyára mindenkiben az fogalmazódhatott meg, hogy megérte a befektetés, a ráfordított idô 
és munka. Köszönet minden támogatónak, aki az adója 1 százalékát az óvoda és a gyermekek támogatására ajánlottak 
fel. Köszönet Füzesgyarmat Város Önkormányzatának az azonnali és gyors segítséget, a gyors döntést, a Cargill Magyar-
ország Kft-nek a hathatós támogatást. Hálás szívvel köszöni meg a Lurkófalva Óvoda összes lakója a szép, új játékokat. 
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ÖnKorMányzAti HíreK
A füzesgyArMAti polgárMesteri HivAtAl beszáMolójA

2013. október 31-i képviselô-testületi ülésen számoltunk be a Hivatal 2012. évi munkájáról, amelybôl részleteket 
közlünk, de a teljes anyag a Könyvtárban elolvasható.
A szervezeti korszerûsítés megtörtént, ha van kisebb módosítás, azt megtehetjük folyamatosan, pl. a törzskari szerve-
zet osztályhoz való besorolása. Mûködésünk továbbra is törvényes, kisebb hibák, hiányosságok elôfordulhatnak.
Átlagos napi ügyfélforgalmunk kb. 70 fô, amelynek szóródása 11 és 168 fô közötti (2013-as adat), de ez a korábbi 
években az okmányirodai ügyfélforgalom miatt nagyobb lehetett.  Személyi állományunk bôvítése indokolt, mivel a 
Járási Hivatalokhoz történt átirányítások után a szükséges pótlások nem vagy csak részben, késôn következtek be. 
Indokoltnak látszik 2-3 fô beállítása határozott idejû munkaszerzôdéssel, illetve a létszámváltozások tervszerinti betöl-
tése lehetôleg szakmai gyakorlattal, végzettséggel rendelkezôkkel.
Ehhez át kell tekinteni a költségvetési tervezésünket is, és abban változást kell végrehajtani: az állami normatív hoz-
zájárulásból kell kiindulnunk, megosztani személyi (80 %) és dologi kiadásra, s a rendelkezésre álló bérezés terhére 
a szükséges alkalmazást, az állományban lévôk bérezését megoldani. Ez a keret nem léphetô túl, de ne lehessen 
elvonni, és másra felhasználni.
A személyi állomány viszonylag fegyelmezett, szakmailag és emberileg alkalmas a szolgáltató közigazgatás ellátására, 
de néhány rossz beidegzôdéstôl meg kell szabadulnia. 
Tárgyi eszközeink fejlesztésre szorulnak. Elhasználódott, elavult, kisteljesítményû számítógépekkel kell milliárdos pénz-
ügyi és hatalmas ügyfélforgalmat lebonyolítani, viszonylag zsúfolt, a kor követelményeinek nem vagy nem teljesen 
megfelelô irodákban lebonyolítani. Külsô raktározási és irattározási célt szolgáló épülettel, helyiséggel nem rendelke-
zünk. Pályázatokat kell figyelnünk és elnyernünk annak érdekében, hogy állami erôbôl tudjunk fejlesztést végrehajta-
ni.

Közösségi szolgálat
Középiskolásainkat és azok Szüleit a Közösségi szolgálat fogalma, tartalma és teljesítésének lehetôsége nagyon 

érdekli, és egyben terheli is. 2016. január 1-jétôl kötelezô érettségi elôfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat kere-
tében 50 órát teljesíteni (a nemzeti köznevelésrôl szóló 2011. évi CXC. törvény).
Mit is jelent ez a fogalom? A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szol-
gáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektôl független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak 
pedagógiai feldolgozása.

A következô tevékenységi területek jöhetnek szóba:  
a) egészségügyi,
b) szociális és jótékonysági,
c) oktatási, 
d) kulturális és közösségi,
e) környezet- és természetvédelemi, 
f) polgári- és katasztrófavédelmi,
g) közös sport és szabadidôs tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényû gyermekekkel, idôs emberekkel.
Az 50 órát lehet egy vagy több év alatt teljesíteni, elsôsorban ezt az iskola szervezi, ez a tanintézmény feladata, 

egyeztetés és megbeszélés szükséges a fogadó intézménnyel és a Szülôvel is. 
Önkormányzatunk és intézményeink (könyvtár, mûvelôdési ház, szociális otthon, ESZI, civil szervezet, stb.) minden 

segítséget megadnak e kötelezettség teljesítéséhez. Tájékoztatást munkaidôben a Jegyzô ad.

HAlloweeni KreAtív délután

2013. október 25- én ismét megrendezésre került a Halloweeni kreatív 
délután Füzesgyarmaton, a Mûvelôdési házban, melyet a Hegyesi János 
Városi Könyvtár és Közmûvelôdési Intézmény szervezett. Ezen a délutánon 
különbözô kreatív foglalkozásokkal vártuk a gyermekeket, zsenillia pók-, 
dekorgumiból denevér-, papírlámpás-, mécses-, papírfigurák készítése, 
üvegfestés, riasztó maszkok és gyertyafestés, origami figurák hajtogatása, 
és az elmaradhatatlan halloweeni töklámpás faragása. 

Nagy megelégedésünkre nem csak gyerekek, hanem szülôk is részt vet-
tek a foglalkozáson, 40-50 fô töltötte kellemesen a péntek délutánját. A 
visszajelzések alapján mind a résztvevô gyermekek, mind a segítôk na-
gyon élvezték a figurák elkészítését. Reméljük, jövôre is ilyen nagy sikere 
lesz a Halloweeni délutánnak.
Tájékoztató kiadványt, amelyet az alábbi elérhetôségeken lehet kérni:
1461 Budapest, Pf. 182., az 1/342-6355-ös telefonszámon vagy az info@
cchr.hu e-mail címen.„
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35 település közül 6 esetében ún. NATURA 2000 terület 
közelében van a lerakó, Geszt és Székkutas esetében közvetlenül veszélyeztet ilyen 
területet a bezárt telep. 

Apátfalva, Árpádhalom, Békés, Bucsa, Csanádpalota, Csanytelek, Csorvás, Derekegyház, 
Fábiánsebestyén, Földeák, Füzesgyarmat, Gádoros, Geszt, Hunya, Kamut, Kardos, 

Murony, Nagymágocs, Nagy
 települések 2011-ben a DAREH 

 rekultivációs pályázatot, az Új Széchenyi 
Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében. A nyertes pályázat jóvoltából 
2015 év elejére a bezárt szilárdhulladék-lerakókat rendbe teszik, a helyi sajátosságok 
figyelembe vételével. 

vizek további szennyezésének megakadályozása. Az ügy fontosságát jelzi, hogy a DAREH 
érintettségi területén számos olyan terület van, amely a kiemelten fontos érzékeny 
természeti terület kategóriába sorolható mind Békés, mind pedig Csongrád megyében. 
Szintén mindkét megyére igaz, hogy az érintett települések többsége kiemelten érzékeny 

-védelmi terület övezete területén fekszik.  

-alföldi régió 
Békés megye, valamint Csongrád megye keleti területére 

terjed ki. A -Maros völgy területén 
helyezkednek el. A víztéri árterületeken, illetve a szikes-sós vidékeken nagy számban 
találhatók természetvédelmi területek melyek nagyrészt a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz 

 NATURA 2000 terület közelében található. 

Mi az a Natura 2000? 

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozása után köteles volt közösségi 
- és növényfajai védelmében 

hálózatnak a részeivé váltak. Ezek között igen nagy százalékban vannak 
 ahol évszázadok óta 

gazdálkodás folyik. 

A Dél- - és állatvilágát is óvják azok az 

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás uniós 

 
 



füzesgyArMAti teHetségeK…

Ebben a hónapban Veress Tamást, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark 
gyûjteményi vezetôjét mutatjuk be az érdeklôdôknek. 
Az állatok és az állatkertek iránti érdeklôdésem már egészen kisgyermek 
koromban kezdôdött, ezért tanulmányaim során is abba az irányba halad-
tam, hogy megvalósítsam azt a célomat, hogy késôbb állatkertben dol-
gozhassak. Az általános iskola után a békéscsabai – akkor még – Rózsa 
Ferenc Gimnázium emelt szintû biológia tagozatán érettségiztem, majd 
a Debreceni Egyetemen biológusként szereztem diplomát. Az egyetemi 

éveim alatt sikerült kialakítanom azokat a szakmai baráti kapcsolataimat az ország különbözô állatkertjeiben dolgozó 
kollégákkal, melyek révén nagyon sokat tanulhattam az állatkertek mûködésérôl, és amely kapcsolatok ma is nagyban 
segítenek a munkám sikereihez. Az egyetem végéhez közeledve önéletrajzommal csaknem az összes hazai állatkertet 
megkerestem. Akkor, 6 évvel ezelôtt éppen a Miskolci Állatkert és Kultúrparkban volt üresedés, így kerültem oda. Az 
elsô évben állatgondozóként kezdtem, majd az állatkert szakmai irányításában asszisztenskedhettem. 4 éve pedig 
gyûjteményi vezetôként tevékenykedem. Ebben a munkakörben az állatkert szakmai munkájának a koordinálása a fel-
adatom, amelybe beletartozik a más állatkertekkel, valamint a médiával történô kapcsolattartás is. Feladataim közül 
az állatgyûjtemény naprakész nyilvántartásának vezetését és az ehhez szükséges ügyintézéseket, az állatgyûjtemény 
összeválogatását és ehhez kapcsolódóan az állatszállítások megszervezését, lebonyolítását szeretem a leginkább. Ter-
mészetesen vannak nemzetközi kapcsolataink is, ráadásul nem csak hogy részt veszek ezek koordinálásában, hanem 
ez konkrétan a gyûjteményi vezetô feladata. A nemzetközi kapcsolatok másik oldala a nemzetközi tenyészprogramokkal 
való kapcsolattartás. Ennek lényege, hogy az egyes veszélyeztetett állatfajok állatkerti állományát összehangoltan 
szaporítsák az állatkertek, hogy a jövôben ezek az állatkerti állatok segítsék, illetve biztosítsák az adott faj fennma-
radását. Szakmai munka nem csak közvetlenül az élô állatokhoz kapcsolódik, ugyanis az állatkertek talán mindennél 
fontosabb feladata a környezeti nevelés, a szemléletformálás. Így a zoopedagógiai tevékenységünkbôl is kiveszem a 
magam részét.

Kedvenc állatom? Alapvetôen nincs egyetlen kedvenc, de van több olyan állat is, amelyek valamilyen okból közelebb 
állnak hozzám. Többnyire olyan állatok, melyeknek már az állatkertbe érkezése is az én munkám eredménye. 

 Lejegyezte: Suchné Szabó Edit

tegyünK MA A HolnApért!...”
Ezzel a címmel került megrendezésre október 12-én, immár 

második alkalommal Füzesgyarmaton az a program, amely az 
emlôrák korai felismerésére hívta fel a figyelmet. A rendez-
vény ugyanakkor ebben az évben – az országban elsôként 
– összekapcsolódott a méhnyakrákszûrés fontosságával is. 
Suchné Szabó Edit Önkormányzati képviselô, a rendezvény 
fô szervezôje köszöntôjében hangsúlyozta, hogy a megelôzést 
tartja a legfontosabbnak, éppen ezért szorgalmazza, hogy a 
nôk sajátítsák el a mell önvizsgálatát, illetve járjanak évente 
nôgyógyászati vizsgálatokra. Sajnos még mindig nagyon sok 
nô hal bele a fent említett betegségekbe. A képviselô az idei 
rendezvényre több elôadót is meghívott. Nagy–Tóth Ildikó a 

Mályvavirág Alapítvány elnöke preventív könyvbemutatót tartott „Minden anyuka meggyógyul” címmel. Beszélt saját 
betegségérôl, valamint az alapítvány munkájáról, amely a méhnyakrákos nôk gyógyulását és a megelôzést tûzte ki cé-
lul. Kiss Olga a mell és a méhnyakrák kialakulásának lelki okairól tartott elôadást. A rendezvény teret adott a Hospice 
megismerésére is. Elek Julianna Hospice szakápoló a Hospice fogalmáról, annak történetérôl illetve az országos majd a 
füzesgyarmati lehetôségekrôl is beszélt. Beszámolójában kitért arra, hogy ez egy ingyenes szolgáltatás a tumoros beteg-
ségben szenvedôk részére. Rákosi Katalin, az Európai Nôk Szervezetének elnöke méltatta köszöntôjében a rendezvényt, 
és ösztönözte a város lakóit arra, hogy járjanak szûrésekre. Az elôadásokat a Rózsaszínszalagos séta követte. A tavalyi 
évhez hasonlóan ismét jelentôs számban érkeztek résztvevôk, nem csak a városból, hanem a térség településeirôl is. Ter-
mészetesen a rendezvény lehetôséget teremtett különbözô egészségügyi szûréseknek is, illetve számos prevenciós kiad-
ványt is biztosítottak a látogatók részére. A Magyar Vöröskereszttel összefogva véradást is szerveztek valamint kulturális 
programok is színesítették a délutánt. A mazsorettek, társastáncosok és az aerobic csoport mellett Szigetszentmiklósról 
érkeztek énekesek, akik szintén hozzájárultak a program sikeréhez. A gyermekekrôl ebben az évben sem feledkeztek meg 
a szervezôk, kézmûves foglalkozásokkal szórakoztatták a kicsiket. 

HázAsságKÖtés:

2013. október 18-án került sor Gyáni Bernadett és Papp Tibor házasságkötésére. Sok boldogságot 
kívánunk a fiatal párnak!
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MindenszenteK A füzesgyArMAti lovAsoKKAl….

November 1. Mindenszentek napja, mikor mindenki megemlékezik halottairól. Ezen a kissé felhôs, de mégis szép ôszi 
napon lovasok kis csoportja megemlékezést tartott Németi István emlékére. Szabó Erzsike udvarán gyülekeztek. Elsô 
útjuk a tanyára vezetett, ahol egy szál virággal és 1 perces csenddel emlékeztek meg. Mikor ott álltak némán, egyszer 
csak nyerítés törte meg a csendet. Zorró volt az. Mintha az a gyönyörû fekete szépség tudta volna, miért is vannak ott, 
köszöntötte a lovasokat. Eszméletlen érzés és látvány volt, egyszerre gyönyörû mégis szomorú, ahogy a látványtól az 
üvöltô lótól megborzongtunk. Még a ló is érezte, hogy valami történik. Ô is az égre tekintett, mint mindannyian együtt 
véve. Útjuk tovább a temetôbe vezetett. Nem volt meghirdetve a felvonulás, mégis, aki látta, tudta kinek is szól, miért 
is vannak lovasok csikós ruhába, magyar ruhába, versenyruhába öltözve.  A lovakon miért is van most fekete nyereg-
alátét, vagy épp feketével miért vannak letakarva. A temetôbe érkezve egy verset olvasott fel Erzsike. Közösen egy 
koszorút helyeztek el, mellyel fájó szívvel emlékeznek a gyarmati lovasok. Majd párosával mentek, és mécsest gyújtot-
tak. Végezetül a csíkósok csergetéssel zárták le a megemlékezést.  Ezúton szeretnénk megköszöni azoknak, akik részt 
vettek a felvonuláson. Szabó Erzsébet, Czibi Máté, Tóth Boglárka, Tóth Laura, Meggyesi Viktória, Oláh Csaba, Újvári 
Imre és felesége, Varga Lászlóné Füzesgyarmatról, Kulik Dóra Püspökladányból, Pálmai Nóra Szeghalomról.
 Tóthné Bíró Tünde

Egy szál gyertya

„Nem kell, csak egy szál gyertya emlékezni ez is elég! Belülrôl jöjjön, s fájjon, ha kell, sírjunk, és hagyjuk, hogy kisza-
baduljanak könnyeink, oly jó lesz utána a megkönnyebbülés! Nem kell, csak egy szál virág, kegyeletbôl ez is elég! Fáj-
dalmunk óráján, mélyre belecsöppenni még megrendülô. Kutatva keresni a múltban szerzettünket, féltve megôrizzük 
emlékét!  Nem kell, csak egy gondolat, mi tudjuk ki az, kinek gyermeke, szülei, testvére vagy kedvese, párja netán 
unokája belül mardossa a bánat. Megnyugodni, rágondolni szívünkben elrejteni örökké!”

új MArKetingeszKÖzÖKKel népszerûsítiK A KÖrÖs-sárrétet

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület új marketing eszközök beszerzé-
sével törekszik arra, hogy a térség turisztikai népszerûsítését elôsegítse.  
Sikeres LEADER projektet valósítottak meg, mely során többek között az 
egységes megjelenés feltételeit teremtették meg, hiszen elkészült a 6 
db roll-plakát, 2 db mobil pult és 2 db cikk-cakk kiadványtároló polc is. 

2013. október 5-én az Egyesület is kitelepült a Szeghalmon meg-
rendezett I. Betakarítási Forgatagra, melyen számos térségi kiadvány-
nyal és totóval várta az érdeklôdôket. Ezen a rendezvényen mutatták be 
elôször a látogatóknak az új roll-plakátjaikat és az új pop-up pultot. Ezek 
a marketing eszközök megkönnyítik és színvonalasabbá teszik a térség 
ismertségének és népszerûsítésének céljából végzett erôfeszítéseiket. 
Az eszközöket a térség szolgáltatói és intézményei is igénybe vehetik 
elôzetes egyeztetés alapján.
További információ: Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület – Tôkésné Gali 
Mónika titkár
Iroda: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89. Tel: 66-470-395; 06-70-
329-44-54
www.sarretitura.hu; e-mail: sarretitura@gmail.com
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egyHázAinK élete
„jÖn A Megváltó…”

Emlékszünk még, milyen karácsonyi slágerek szóltak tavaly karácsony elôtt a nagy bevásárlóközpontokban? 
Dehogy is! Egyre megy, pontosabban pénztárcánkra megy. Ám azok a dolgok, amiket magunk készítettünk 
adventi idôben, azok a pillanatok, amiket átéltünk, esztendô után is velünk vannak.Még van idônk felkészülni 
az ünnepre. Ne szalasszuk el. Református gyülekezetünk jeles alkalmaira is várjuk e lap olvasóit szeretettel.

November 30-án szombat délelôtt /9 órától/ Adventi játszóház, kézmûves foglalkozásra hívjuk a gyerekeket 
és szüleiket. Helyszín a gyülekezeti ház.

- December vasárnapjain, a délelôtti istentiszteleten gyújtjuk meg sorban gyertyáinkat 
- December 1-én, vasárnap du. 4 órától Adventi fények alkalma. Helyszín, a Templom elôtti tér, /Kálvin tér/ 

a Betlehemes körül. Idén élô bárányok is lesznek! Rövid mûsor után meggyújtjuk a város óriás adventi koszo-
rúján az elsô gyertyát. Mézes teával, sült gesztenyével és forralt borral várjuk a didergôket.

- December 8-án, vasárnap du. 3 órától Adventi teadélután a gyülekezeti házban. Békéscsabai lelkipásztor-
ok, Marti Miklós és felesége lesznek vendégeink. Tévtanítások pergôtüzében c. elôadást hallhatunk a végidôk 
hamis és igaz váradalmairól. Szeretetvendégség és tombola is lesz.

Advent eljövetelt jelent. Ahogy a menyasszony várja a vôlegényét, a keresztyén nép úgy készül az Úr érke-
zésére. Így lesz a tél a lélek tavasza.  Tóth Zoltán református lelkipásztor

Jön a Megváltó! 

Jön a Megváltó
Meleggel, fénnyel
Tölti be a házunk!

Csak jól vigyázzunk,
hogy észrevétlen
 el ne haladjon,

s  itt ne  maradjunk
mi a sötétben.

 (Túrmezei Erzsébet)

dávid ferenc- Az unitárius egyHázAlApító vértAnú püspÖK…

November 9-én, innen 256 km-re, a Dévai Várban részt vettünk az erdé-
lyi unitárius zarándoklaton. A várbörtön egyik cellájában háromnyelvû (ma-
gyar, angol és román) emléktábla tanúsítja, hogy „Itt szenvedett mártírha-
lált 1579. november 15-én Dávid Ferenc, a halhatatlan lelkû reformátor, az 
egyetemes fejlôdést valló és Istenországát munkáló Unitárius Egyház ala-
pítója és elsô püspöke.” Minden esztendôben ez idôtájban méltó mûsorral 
emlékezünk templomunkban, születése 500. évfordulójára emléktáblát is 
avattunk. Bartók Béla, az egyik legnagyobb zeneszerzô, aki unitárius volt 
ezt írja: „ A magyarság számára talán a legszomorúbb, hogy az egyetlen 
magyar alapítású egyház, az Erdélyben, a XVI. században született unitári-
us - amely humanizmusával, a vallásszabadság 1568-ban kimondott tör-
vényesítésével és haladó szellemével kiemelkedô lehetne -, állandó szálka 
volt a többi keresztény felekezet szemében. Ez gyakran ma is tapasztalható. 

Kis létszámuk miatt igen sokan nem is ismerik ôket, és az idônként nyilvánosságra kerülô híradásokat idegenkedve vagy 
értetlenül fogadják.” Mi azért dolgozunk, hogy ne így legyen! Most már, az egyesülés után, a Kárpát-medencei keresztény 
egyházak negyedik helyét foglaljuk el. Álljon itt néhány gondolat híres emberektôl vallásunkra és Dávid Ferenc örökségére 
vonatkozóan. Révész Imre, református püspök: „lángeszû ember, aki a reformációhoz már érett férfi korában csatlakozott, 
szónoki képessége és kitûnô magyar tolla révén természetes vezetôjévé lett az erdélyi protestánsságnak.” Zoványi Jenô, 
református egyháztörténetíró: „Az 1568. január 6-13-ig tartó tordai országgyûlés örök dicsôségre szolgáló törvényt hozott 
a protestánsok vallásszabadságáról…” Szabó Dezsô író: „ a legnagyobb magyar reformátor, tragikusan szép arcú, titáni 
alak, s helye van az európai szellemi történetben…”  Németh László író: „A forradalom eleven szelleme. Hatalmas tehet-
ség, s pályája demokrata karrier. Tömegeket delejez, öreg tudósokat ránt magával. Befelé örökös újrakezdô hév, kifelé 
ellenállhatatlan meggyôzô erô.” Passuth László író: „A kor Erdélyének eleven szene. Az okosságot jelképezô kígyónak és 
a béke galambjának evangéliumi jegyében bontotta ki a vitát.” ( Víz tükrére krónikát írni címû mûve). Féja Géza író: „élete 
ballada, balladai idômértékû út Isten arca felé. Ô a szellemi szabadság elsô vértanúja magyar földön.” Cs. Szabó László 
író „nyugtalan hitvallónak” nevezi. Ô volt annak a kornak egeket súrló Szabó Dezsôje.” (Sárkányfogak c. kötet). Barlay Ö. 
Szabolcs „Romon virág” címû kötetében félelmetesnek nevezi jártasságát a Bibliában, valamint ragyogó szellemi frisses-
séggel megáldott embernek a püspököt. Emlékezzünk rá, mi késô utódai is, tisztelettel:  

 Balázsi László lelkész, ny. mb. püspök  
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sport HíreK
boss body club beMutAtásA

A Boss Body Club 2007-ben alakult, mint nagyon sok 
egyesület, ez is megküzdött a kezdeti nehézségekkel, de 
az évek során megpróbáltuk mindig a legjobbat nyújtani az 
embereknek, és meg szerettetni velük ezt a remek spor-
tot. Maga az erôemelés vagy a testépítés nemcsak arról 
szól, hogy minél nagyobb súlyt emeljünk meg, vagy minél 
jobban nézzünk ki, ez a fizikai sport nagy hatást gyakorol 
az ember szellemi és fizikai állóképességére is. Jelen pil-
lanatban elég sokon érdeklôdnek a sport iránt, és egyre 
több ember ügyel jobban az egészségére, legyen fiatal 
vagy idôs, nô vagy férfi. Megfelelô edzéstervvel, idôvel és 
kitartással pozitív hatást gyakorol az emberre. Az egyesü-
letnek kezdetektôl az volt a célja, hogy minél több verse-
nyen részt vehessen, és minél jobb eredményekkel térjen 
haza, ezzel öregbítse kis városunk hírnevét, és dicsôséget 
szerezzen az edzôteremnek. Az elsô pár évben, bár részt 
vettünk számtalan versenyen, de nem tudtunk elérni 
kiemelkedô eredményeket, nem voltunk elég tapasztaltak, 
hogy legyôzzük a „nagyokat”. Majd 2012 tavaszán úgy né-
zett ki, lassan összeáll egy ütôs kis csapat, amellyel meg 
tudjuk állni a helyünket mind országos, mind nemzetközi 
versenyeken is. Jelen pillanatban a szervezetnek 3 aktív 
versenyzôje van, akikre Én személy szerint nagyon büszke 
vagyok, és megtisztelve érzem magam, hogy az egyesület 
színeiben indulnak, és koordinálhatom a felkészülésüket. 
Ifjúsági kategóriában versenyez Ambrus Krisztián, akinek 
kimagasló testi adottságai teszik lehetôvé, azt hogy min-
den egyes versenyt megnyerjen. 2012-ben Magyar bajnok 
lett, és nyomásával új országos csúcsot nyomott, ugyan 
ebben az évben a Füzesgyarmaton megrendezett Nem-
zetközi fekvenyomó és erôemelô versenyen szintén elhoz-
ta az elsô helyet, valamint a 2013 ôszén megrendezett 
GPC Világbajnokságon aranyérmes lett, és új világcsúcsot 
állított fel! Ifjúsági kategóriában versenyez még Oláh Zsolt, 
ennek a fiatalembernek a gyôzni akarás utáni vágya valami 
hihetetlen, és bár még csak 18 éves de minden tisztelete-
met kiharcolta magának azzal, hogy mindig a maximumot 
hozza ki magából, amely lassan, de biztosan meghozza 
a várt eredményeket. 2012-ben az országos bajnoksá-
gon bronzérmet szerzett, majd ôsszel szintén a dobogóra 
állhatott 3. helyezésével. 2013-ban a GPC világbajnok-
ságon egy nagyon erôs mezônyben sikerült elhoznia a 
negyedik helyezést. 2012. ôszén csatlakozott hozzánk 
Dobos László, aki Open /felnôtt/ kategóriában versenyez. 
Az Ô eredményei is kimagaslóak, fôleg azzal a ténnyel, 
hogy kicsivel több, mint egy éve aktív versenyzô, és már 
remek eredményeket tudhat a magáénak. 2012-ben 
Füzesgyarmaton már egybôl a harmadik helyre küzdötte 
fel magát, majd 2013-ban a VB-n ismét egy bronzérmet 
szerzett, maga mögé utasítva öt ország versenyzôit. Na-
gyon sokan azt hiszik, hogy egy versenyen csak erôsnek 
kell lenni, és ezzel már megnyerték a versenyt, pedig ez 
egy óriási tévedés, ha szellemileg nincs teljesen ráhan-
golódva a versenyzô, akkor lehet bármilyen erôs valaki, 
vajmi kevés esélye van arra, hogy nyerjen. Egy komolyabb 
versenyre való felkészülés mindig egy nagyobb elbeszél-
getéssel kezdôdik, amin elhangzanak a követelmények, 

amelyet minden 
versenyzônek 
be kell tartani, 
legyen az bár-
mi. Ha ez meg-
van, kezdôdhet 
a fizikai felké-
szülés, amely 
h ó n a p o k k a l 
a megmé-
rettetés elôtt 
e lkezdôdhet . 
A szeptemberi 
GPC Világbajnokságra már az év áprilisában elkezdtük a 
felkészülést, amely számtalan lemondással és még na-
gyobb követeléssel járt, mint elôtte bármikor. Bár voltak 
nehézségek, mindenki nagyon komolyan vette, tudván 
hatalmas érdem egy ilyen szintû versenyen színpadra áll-
ni, és megmutatni a világnak, hogy mire is vagy képes. A 
jövô évben is szeretnénk minél több versenyen részt venni, 
és ha sikerül hasonló eredményeket elérni. Valamint sze-
retnénk még több embernek megmutatni, milyen remek 
sportág ez, és ha lehetôség van rá a versenyzôk számát 
tovább növelni, kiaknázni a fiatalokban vagy idôsebbekben 
rejlô tehetséget.  Szôke Szabolcs, egyesületi elnök

sárréti gyÖngyHAlász gyerMeKsport 
egyesület Hírei

Az idén 
ôsszel is bein-
dultak az egye-
sület sportfog-
lalkozásai. Idén 
is beneveztük 
a labdarúgó-
kat a Bozsik 
programba (U7, 
U9, U11). Ezek 

az események idén kizárólag Szeghalmon kerültek meg-
rendezésre. Itt a legsikeresebb korosztály az U9-es, mely 
mind a 13 mérkôzését megnyerte. A tavalyi U13-as baj-
nokságot beolvasztották szintén a Bozsik programba. Itt 8 
csapat versenyzett torna rendszerben. A 6 forduló közül az 
utolsót itthon rendezhettük a sportpályán, ahol 3. helye-
zést értük el.  A legjobb támadónak Kovács Milánt válasz-
tották. Több tornán vettünk még részt, és Szeghalomról a 
Sárrét Legjobb focicsapata kupáról a III. korcsoportosaink 
elhozták az elsô helyet. Részt vettünk még diákolimpiá-
kon. Itt a legsikeresebbek az I. korcsoportosok másodikat 
illetve IV. korcsoportosok elsô helyet szerezték meg.

Idén is megrendezésre került a Baranyi János emlék-
kupa, ahol 5 csapatból elhoztuk az elsô két helyezést. 
Meglepetésre az 1 illetve 2 évvel fiatalabbak 100%-os 
teljesítménnyel (15-0-s gólaránnyal) elsôk lettek a na-
gyobbak pedig a másodikak.  Itt a legjobb játékos Kovács 
Máté, gólkirály Hajdu Patrik, legjobb hazai Zs. Nagy Gergô 
lett.A téli idôszakban tovább folytatódik a versenyeztetés, 
remélhetôleg további sikerekkel.

Nyéki Szabolcs


