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Nagyapánk ott ült szokott helyén a kandalló mellett, s olykor egy-egy bükkfahasábot vetett a sziporkázó tûzre. A 
szûzdohány füstje kék felhôbe burkolta pipázó alakját ott a nagyszoba végiben, s ezüstös szakállán olykor megcsillant 
a láng.

Mi gyermekek a mennyezetig érô, gyertyafényben izzó karácsonyfa körül álltunk elfogódottan és izgalomtól elme-
redt szemmel, és sóvár pillantásokat vetve a karácsonyfa alatt fölhalmozott ajándékokra, hûségesen elénekeltük a 
Mennybôl az angyal összes verseit. Ének után apám fölolvasta a betlehemi csillag történetét a Bibliából, elmondtuk 
közösen a karácsonyi imádságot, s azzal nekiestünk a játékoknak, akár karámba szorított birkanyájnak az éhes farkas-
csorda. Kis idô múltával nagyapánk megszólalt ott a kandalló mellett a maga érdes vénemberhangján:

- Aztán tudjátok-é - kérdezte -, hogy miképpen keletkezett tulajdonképpen a karácsony?
- Akkor született a Jézus Krisztus - felelte Margit húgom okosan új babaháza elôtt térdepelve, s nagyapánk bólintott 

rá.
- Ez igaz - mondta -, mert hogy ô volt az Úristen legnagyobb karácsonyi ajándéka az emberi világ számára. De maga 

a karácsony már régen megvolt akkor. Ha ideültök mellém a tûzhöz, elmondom, hogyan keletkezett.
Köréje gyûltünk a szônyegre, mindegyikünk valami új játékot cipelve magával, s figyelmesen lestük a száját, mert 

nagyapánk nagyon szép és érdekes meséket tudott ám. 
- Hát az úgy volt - kezdte el, miután nagyot szippantott a pipájából -, hogy réges-régen, amikor Noé apánk unokái 

megépítették volt a Bábel tornyát, s annak ledôlte után nem tudták megérteni egymást többé, mert az önzés összeza-
varta a nyelvüket, az irigység és az elfogultság egyre jobban és jobban kezdett elhatalmasodni ezen a földön. Aki nem 
volt olyan ügyes, mint a szomszédja, azt ölte az irigység, hogy a másiknak szebb háza van. Aki rest volt megmûvelni a 
földjét, az irigyelte azt, akinek szebb búzája termett, s mikor az irigykedés már igen-igen elhatalmasodott az embere-
ken, akkor megszületett benne a gonoszság. A rest lopni kezdett, a tolvaj gyilkolni, s a kéregetô rágyújtotta jótevôjére 
a házat. Addig-addig, hogy egy napon aztán az Úristen odafönt az égben megsokallotta az emberek gonoszságát, s 
rájok szabadította a sötétséget és a hideget.

A nap eltûnt az égrôl, a vizek befagytak, s a rablógyilkos számára nem termett többé semmi az elrablott földön. 
Nagy fázás, éhezés és pusztulás következett ebbôl az egész emberi világra. Mikor pedig már közeledett erôsen az idô, 
mikor minden emberi életnek el kellett volna pusztulnia a földön, az Úristen odaintette maga mellé kedvenc angyalát, 
a Világosságot, és ezt mondta neki:

„Eridj le, hû szolgám, s nézz körül a földön, melyet gonoszsága miatt pusztulásra ítéltem. Vizsgálj meg minden 
embert, asszonyt és gyermeket, s akiben még megtalálod egy csöpp kis nyomát a jóságnak, annak gyújtsál gyertyát 
a szívében. Én pedig majd az utolsó elôtti napon alánézek a földre, s ha csak egy kicsike világosságot is látok rajta, 
megkönyörülök az emberi világon, s megváltoztatom az ítéletet, amit kiróttam rája.”
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Sorra gyulladnak meg az adventi gyertyák, majd a várakozás idôszaka urán elér-
kezik a karácsony. Lapszámunkat is igyekeztük ennek szellemében összeállítani

ajánló

HíreK az isKolából
Számos szellemet és tes-
tet megmozgató esemény 
zajlott iskolánkban.
 3. oldal

országjáráson
Szegedtôl Esztergomig 
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Bécsbe is eljutottak.
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HíreK az állatparK-
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Folyamatosan bôvül a 
gyarmati állatpark. A 
cél, hogy száz állatfajjal 
rendelkezzenek. 
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Ezt mondta az Úristen, s a Világosság angyala alászállott a földre, hogy teljesítse a parancsot. A föld sötét volt és 
hideg. Mint a csillagtalan, zimankós téli éjszaka, olyan. Az emberek tapogatózva jártak az utcákon, s akinek még volt 
egy darabka száraz, fagyott kenyere, az elbújt vele a pincék mélyére, hogy ne kelljen megossza mással. Egy birkabôr 
bundáért meggyilkolta apját a fiú, s akinek még tûz égett a kemencéjében, az fegyverrel ôrizte szobája melegét a 
megfagyóktól. Az angyal nagyon-nagyon elszomorodott, hogy hasztalan járta az emberi világot, mert nem talált benne 
sehol egy fikarcnyi jóságot sem. 

Lassanként kiért a városból, s ahogy a dûlôúton haladt fölfele a hegyek irányába, egyszerre csak összetalálkozott 
a sötétben egy emberrel, aki egy döntött fát vonszolt magával kínlódva. Kiéhezett, sovány ember volt, s csak szakadt  
rongyok borították a testét, de mégis húzta, vonszolta magával a terhet, bár majdnem összeroskadt a gyöngeségtôl.

„Minek kínlódsz ezzel a fával? - kérdezte meg az angyal. - Hiszen ha tüzet gyújtanál belôle magadnak itt, ahol állsz, 
megmelegedhetnél mellette.”

„Jaj, lelkem, nem tehetem én azt - felelte az ember. - Asszonyom, s kicsi fiacskám van otthon, kik fagynak meg, s 
olyan gyöngék már, hogy idáig nem jöhetnének el. Haza kell vigyem nekik ezt a fát, ha bele is pusztulok.”

Az angyal megsajnálta az embert, és segített neki a fával, s mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük van, egy-
szerre csak odaértek vele a sárból rakott kunyhóhoz, ahol a szegény ember élt. Az ember tüzet rakott a kemencében, 
s egyszeriben meleg lett tôle a kicsi ház, s míg egy sápadtra éhezett asszony s egy didergô kisfiú odahúzódtak a tûz 
mellé melegedni, az angyal meggyújtott egy gyertyát az ember szívében, mert jóságot talált abban.

„Édesanyám, éhes vagyok...” - nyöszörögte a gyermek, s az asszony benyúlt a rongyai közé, elôvett egy darab száraz 
kenyeret, letörte az egyik sarkát, s odanyújtotta a gyermeknek.

„Miért nem eszed meg magad a többit? - kérdezte az angyal. - Hiszen magad is olyan éhes vagy, hogy maholnap 
meghalsz.”

„Az nem baj, ha én meghalok - felelte az asszony -, csak legyen mit egyék a kicsi fiam.”
S az angyal ott nyomban meggyújtotta a második gyertyát is, és odahelyezte az asszony szívébe. A gyermek leha-

rapott egy kis darabot a kenyér sarkából, aztán megszólalt:
„Édesanyám, elhozhatom két kis játszótársamat a szomszédból? Ôk is éhesek, s nincs tûz a házukban. Megoszta-

nám velük ezt a kis kenyeret, meg a helyet a tûznél!”
Az angyal pedig meggyújtotta a harmadik gyertyát is, és odaadta a kisfiúnak, aki boldogan szaladt ki a gyertyával a 

sötét éjszakába, hogy fénye mellett odavezesse kis társait a tûzhöz és a kenyérhez. 
S pontosan ekkor érkezett el az utolsó elôtti nap, és az Úristen alánézett a földre, s a nagy-nagy sötétségben meg-

látott három kis pislákoló gyertyalángot. És úgy megörvendett annak, hogy az angyal mégis talált jóságot a földön, 
ha nem is többet, csak hármat, hogy azon nyomban megszûntette a sötétséget, visszaparancsolta a napot az égre, s 
megkegyelmezett az emberi világnak.

S azóta minden esztendônek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja 
hova vezet, s ezért ôsszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban szakad alá, és minden reg-
gel késôbben távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi 
emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az esztendô alatt, és amikor eljön a 
legrövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák 
gyertyáit, hogy az Úristen ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévô jó miatt a bennünk lévô 
rosszat. 

- Ez a karácsony igazi meséje - fejezte be nagyapánk ott a kandalló mellett azon a régi-régi karácsonyestén -, én 
pedig azért mondtam el nektek, gyerekek, hogy megjegyezzétek jól, és emlékezzetek reá. Mert ez a mi emberi világunk 
újra építeni kezdi a Bábel tornyát, melyben egyik ember nem értheti meg a másikat, jelszavakból, hamisságokból, el-
fogultságokból és elôítéletekbôl, s jönni fog hamarosan az irigység is, a rosszindulat, meg a gonoszság, melyek miatt 
az Úristen újra pusztulásra ítéli majd az embert. Tolvajlás és gyilkosság fog uralkodni a földön, s ha a nyomorúság és a 
nagy sötétség rátok szakad majd, akarom, hogy emlékezzetek: csak a szívetekben égô gyertya menthet meg egyedül 
a pusztulástól.
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advent

Mire ezeket a sorokat olvasod Kedves Olvasó, már csak néhány 
nap választ el a keresztény világ legszebb ünnepétôl, a karácsony-
tól.

Négy hetünk van arra, hogy a Megváltó születésnapjára ünneplôbe 
öltöztessük a szívünket. Vajon a valóságban is így teszünk?

Minden születésnapnak megadjuk a módját, keressük, kutatjuk, 
mit szeretne kapni az illetô, mi az a meglepetés, aminek nagyon 
örülne. Vajon Isten mit szeretne, mit kapjon az egyszülött fia, akit 
azért küldött, hogy megváltsa a bûneinket? Micsoda szép és szo-
morú küldetés!

Azt gondolom, azt semmiképp nem szeretné, amit a mai idôkben 
lát. Rohanást, kapkodást, önzést, hatalmi harcokat, érdektelensé-
get, szürkeséget. Nem szeretné látni azt a vásárlási lázat, ami ilyen-

kor elszabadul. Nem szeretné látni, hogy karácsony elôtt a csendes, befelé figyelô várakozás helyett mindenki pörög, 
mint egy búgócsiga. Óév búcsúztatók, bulik, programok…olyan, mintha attól kellene tartanunk, hogy egyszer csak  
megszûnik a gravitáció, és kiröpülünk ebbôl a természetellenes világból.

A nagy pörgésben azonban vannak szép pillanatok is: cipôsdoboz akció a nagyszalontai árváknak, a rászoruló gye-
rekeknek, adománygyûjtés, meleg ételosztás a nehéz helyzetben lévô embertársainknak. 

Ilyenkor talán megállunk egy picit, és elgondolkodunk azon, micsoda kegyelem, hogy mi adhatunk!
Ha idáig eljutunk, akkor már bizonyosan van egy pici mosoly az Úr szája sarkában, mert ez azt jelenti, hogy mégsem 

menthetetlen az emberiség.
Kedves Olvasó! Te mit viszel karácsony éjszakáján ajándékba? Egy ôszinte mosolyt a szomszéd néninek, egy ölelést 

megfáradt édesanyádnak, egy meleg pillantást a testvérednek, gyújtasz egy gyertyát azokért, akik már nem ünnepel-
hetnek veled?

Ez mind ingyen van! Tedd, amíg teheted!
Kívánom, hogy legyen szép ünnepe mindenkinek, hogy figyeljünk oda egymásra, ne csak most, hanem az év minden 

napján.
Áldott ünnepeket, egészségben, szeretetben  gazdag új esztendôt Füzesgyarmat minden lakójának!

 Ibrányi Éva, alpolgármester

isKolai HíreK

Iskolánk kiemelt feladatának tekinti a tanórán kívüli foglalkozá-
sok keretében szervezett testmozgást is.

Novemberben „Megmozdul az iskola” jelszóval zajlottak a prog-
ramok. A tanulók és nevelôk együtt gyalogtúrát tettek. A hónap 
folyamán került sor az osztályok közötti labdarúgó mérkôzésre az 
1-8.évfolyamon. A Kenguru próbán csapatokban tehették próbára 
ügyességüket, gyorsaságukat, kitartásukat a gyerekek.

A testmozgás mellett a szellemük edzettségét is bebizonyíthat-
ták, hiszen ebben a hónapban került sor a Zrínyi Ilona matematika 
verseny iskolai fordulójára 3-8.évfolyamosok részére. A Jambricska 
Katalin Természettudományi Emlékverseny megrendezésével volt 
kollégánkra, a felejthetetlen „Kati nénire” emlékeztünk. Az alsó 
tagozatos tanulók szavalóversenyen mondták el a szebbnél szebb 

verseket, melynek a Hegyesi János Városi Könyvtár adott otthont. A nyílt tanítási napokon az érdeklôdô szülôk megte-
kinthették gyermekük tanórai munkáját. A pedagógusok igyekeznek irodalmi élményekkel is gazdagítani tanítványaikat. 
51 tanuló utazott el Békéscsabára a Napsugár Bábszínházba, ahol a Ludas Matyi címû színházi árnyjátékot nézték meg. 
A Bábszínház játékos elôadásra invitálta a gyerekeket és felnôtteket. Az elôadás célja amellett, hogy szórakoztatott, 
beavató színházi forma által betekintést nyújtott a színház belsô, titokzatos világába. A gyerekek is belekóstolhattak 
a játékba, és az általuk kiválasztott jelenet résztvevôi is lehettek. Egy rendhagyó irodalom órán az 1-2. évfolyamosok 
Weöres Sándor gyönyörû verseit hallgatták Tomanek Gábor elôadásában.

Az iskola pedagógusai törekednek hozzásegíteni a tanulókat, hogy szabadidejüket minél hasznosabban töltsék el. 
Ebben segítség lehet, hogy 38 szakkör közül lehet választani. Az ünnepekhez közeledvén nálunk is az adventi hangulat 
a meghatározó. Kívánunk minden tanítványunknak és családjuknak szeretetteljes karácsonyi ünnepeket!

 
 Tóthné Nagy Ilona



országjárás

A szeghalmi mûvészeti iskola „Mûélmény”- nevezetû nyertes 
pályázatának köszönhetôen egy fantasztikus kiránduláson ve-
hettem részt öt tanítványommal okt.24-27-ig. 

Elsô állomásunk Szeged volt, ahol a történelmi belvárosban 
tettünk egy rövid sétát. 

Majd Pécsre utaztunk tovább, ahol megnéztük a Csontváry 
Múzeumot, a Bazilikát és a török Dzsámit. Másnap korán in-
dultunk Keszthelyre, ott egy órát sétahajóztunk a Balatonon, 
késôbb megtekintettük a baba, csiga és panoptikum kiállí-
tást. Innen Sárvárra folytattuk utunkat, ahol egy „Kastélytú-
ra” nevû program keretében vezettek át a váron. Még aznap 
Sopronba indultunk a szállásunkra. A szombatot a várva-várt 
Bécsben töltöttük. Itt megnéztük a Schönbrunni kastélyt és a 
Stephansdomot.

Másnap Sopronból Esztergomba vettük az irányt, ahol meg-
tekintettük a Bazilikát, majd Budapesten a „Lépj be a képbe”- 

címû, rendkívül érdekes és lenyûgözô Van Gogh kiállítást nézhettük meg. Egy fantasztikusan jó csapattal, hihetetlen 
gazdag élményekkel, a gyerekek új barátokkal tértek haza.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Tagai Andrea szeghalmi tanárnônek, aki a pályázat írásakor gondolt a 
füzesgyarmatiakra, és ezáltal részesei lehettünk ennek a nem mindennapi kirándulásnak. 

A képen látható:
Szabó Éva tanárnô, Fegyver Olívia, Jambricska Szilvia,

Lázár Romina, Szabó Petra, Furkó Bálint  

füzesgyarmati teHetségeK…

December hónapban Madar Anettet szeretnénk bemutatni az érdeklôdôknek, aki je-
lenleg tudományos segédmunkatárs, a doktori disszertációján dolgozik, mindezek mellett 
pedig egy sütéssel-fôzéssel kapcsolatos blogot is ír.

Füzesgyarmaton cseperedtem fel Madarné Berczi Erzsébet és Madar István gyermeke-
ként. Kíváncsiságom a világ megismerésére hamar megmutatkozott, és édesanyám fel-
ismerte, hogy elsôsorban az állat és növényvilág, valamint egyéb természetrajzi könyvek 
iránt érdeklôdöm. A mûvészetek közül a rajzban mutatkozott meg a tehetségem, lelkesen 
látogattam Szabó Éva tanító néni óráit és Szántó János makói festômûvész nyári tábora-
it. Sokáig építészeti pályára készültem, de végül a matematika versenyeken elért kiváló 
eredményeim miatt és osztályfônököm, Nemesné Kiss Ildikó javaslatára, a debreceni 
Fazekas Mihály Gimnázium matematika tagozatára jelentkeztem. Közben az orvosi pálya 
is érdekelni kezdett, és nyolcadikban rengeteg különórát vettem kémiából Oláh András 
Jánostól, és emlékszem, azért üldögéltem az akkori igazgatói irodában délutánokat, hogy 
a régi tantervekben még szereplô, de a korosztályomnak már általánosban nem oktatott 
genetikai fejezeteket átvegyük Várkonyi Imrével, az akkori biológia tanárommal. Azóta 
is hálával gondolok vissza, hogy ô magyarázta el nekem elôször a genetikai öröklôdés 

alapvetô szabályait. Ezt már csak azért is fontos megemlíteni mivel, azóta genetikus szakirányon végeztem a Debre-
ceni Egyetemen. A gimnáziumi évek alatt fedeztem fel a laboratóriumok világát egy kémia versenyre való felkészülés 
alkalmával, és akkor döntöttem el, hogy genetikus szeretnék lenni, az orvosi pálya helyett így a Természettudományi 
Kar molekuláris biológus szakára jelentkeztem, és nyertem felvételt. Ez a szak többszörösen is a legjobb választásnak 
bizonyult, hiszen az órák fele laboratóriumi gyakorlat volt rengeteg kísérlettel, mikroszkópozással, a humán szövettan-
tól a növénygenetikáig. A szakdolgozatom megírásához szükséges kísérletek elvégzésére a Genetikai és Alkalmazott 
Mikrobiológiai Tanszékre jelentkeztem, ahol élesztôgombák sejtciklusát tanulmányozom azóta is. Jelenleg tudományos 
segédmunkatárs vagyok az említett tanszéken, genetikai tantárgyakat oktatok az egyetemistáknak, és a laborban dol-
gozom. A génklónozás és a DNS mérnöki pontosságú felszabdalása, átvitele egy másik sejtbe számomra hétköznapi 
munka, rutinfeladat. Az eddigi tudományos eredményeim számos hazai és külföldi konferencián kerültek bemutatásra. 
Jelenleg a doktori disszertációm megírásán is munkálkodok.

Nemcsak a laborban szeretek kotyvasztani, a konyhában is otthonosan mozgok, melyekrôl az eredményeket a 
blogomon (potterpanni.blogspot.com) teszem közre fotókkal illusztrálva.

Füzesgyarmat mind a mai napig a hétköznapok fáradalmai után a hétvégi feltöltôdést jelenti számomra.  
 

Lejegyezte: Suchné Szabó Edit
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siKer a mazsoretteseKnél

A Füzesgyarmati Mazsorett Együttes Napsugár csoportja, december 
8-án, a XXV. Zuglói Táncfesztivál Országos Amatôr Táncversenyén remekül 
szerepelt.

Professzionális Amatôr kategóriában, Junior korcsoportban (14-16 éve-
sek),

Tradicionális tánckategóriában I. Show kategóriában III. helyezést ér-
tünk el. Az arany és a bronzérmen kívül, a különleges koreográfiánkért 
különdíjban részesültünk, valamint a legszínvonalasabb produkció bemu-
tatásáért elnyertük a Budapest Kupát.

A Napsugár csoport tagjai: Bartucz Fabióla, Éri Alexandra, Jambricska 
Szilvia, Kocsán Kitti Anikó, Korcsok Klára, Kovács Laura, Pálfi Liza, Szôke 
Fanni, Túri Judit

Tanítványaim és hozzátartozóik nevében támogatóinknak és az Amondó minden kedves olvasójának kívánunk Áldott Ka-
rácsonyi Ünnepeket, egészségben, eredményekben gazdag Boldog Új Évet!

Macskinné Pór Erzsébet
mûvészeti vezetô

20 éves a füzesgyarmati nôK egyesülete
 

Novemberben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Füzesgyarmati Nôk Egyesülete. Az 
egyesület 1993-ban alakult, jelenleg 38 aktív, számos tiszteletbeli és pártoló tagja van. 20 éve 
töretlen lelkesedéssel, változatlan munkabírással vezeti és összetartja az egyesületet Botorné 
Ványi Margit, a Magyar Nôk Országos Szövetségének tagja, aki a programok, megmozdulá-
sok, pályázatok mozgatórugója. Az egyesület elnöke fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy az 
egyesület megalakulása óta pártoktól függetlenül mûködik. Az egyesület célja a nôk érdekeinek 
védelme, a nôkön keresztül a családok érdekinek védelme, hagyományaink megôrzése, azok 
átadása az utókornak, a gyermekek és mindenkori rászorulók megsegítése. A tagság immár 20 
éve hétfôn esténként heti rendszerességgel gyûlik össze klubfoglalkozásokra. A város életében 
jelentôs szerepet tölt be a Nôk Egyesülete, egyik legaktívabb civil szervezetünk, szinte minden 
városi rendezvényen képviselteti magát. Szoros baráti kapcsolatot ápol megyei és megyén kívüli 
szervezetekkel:
-20 éves a kapcsolata a Vésztôi Barátság Nyugdíjas Egyesülettel és a Lakitelki Nôbizottsággal • 
15 éves a kapcsolata a Magyarbánhegyesi Barátság Nyugdíjas Klubbal • 5 éves kapcsolata van 
a Nagyrábéi Idôsek Klubjával

Állandó, már hagyományosnak mondható programjaikkal színesítik Füzesgyarmat kulturális 
életét: Húsvétváró családi napa •Nôk Egyesületének aktuális Fóruma • a Sárrét ízei és virágkö-

tészete • „Süssünk, süssünk valamit!” - házi sütemények versenye • „Utazás a múltba elôadássorozat…”
2012. óta erôteljes törekvés indult az egyesületben, hogy határon túli partnerkapcsolatot építsenek ki. Jelenleg is ezen 

dolgoznak a zimándújfalui testvértelepülésen található Borostyán Egyesülettel, akivel az együttmûködési szerzôdést már 
megkötötték. A következô évre benyújtott pályázatban már partnerként szerepelnek több program megvalósításában is.

Várkonyiné Csáforda Éva
a füzesgyarmati állatparK

Füzesgyarmaton, a Klapka utcán 3 hektár területen több mint 90 fajta állat található. Csák Árpád 2000 óta dolgozik 
fôállású ôstermelôként. Az állatpark hivatalosan 2009-tôl van nyitva, és idén azt is sikerült elérnünk, hogy teljesen le tudjuk 
betonozni hátul az utakat. Így most már egész télen nyitva vagyunk, és szeretettel várjuk a látogatók érkezését. Az egész csa-
lád kiveszi a részét az állatok gondozásában. Mindenkinek megvan a maga feladata, de persze segítünk egymásnak is. Apa 
célja, hogy elérje a bûvös százas számot. Minden álma, hogy 100 fajta állattal büszkélkedhessen. Az állatparkunk nem olyan 
régen bôvült 3 fiatal struccal, akik érkezésük óta rengeteget nôttek. Nem olyan régen született 5 mangalica malac. Ôk mára 
már elérték a 12 kilós súlyt. A vadászoktól kapott európai borzunk felnôtt, és mai napig nagyon szelíd. Amint beköszöntött 
a tél, az állatok téliesítve lettek. Számos papagáj beköltözött a fûtött hüllôházba, ahol kiválóan érzik magukat. Ahogy belé-
pek a hüllôházba, rengeteg érdekes kétéltû, gyík, hüllô, rágcsáló és papagáj fogad. Miközben haladok elôre, találkozok egy 
hatalmas tengerimalac családdal. Egy lépést elôre téve Linda, a mosómedve üdvözöl az ajtón kapaszkodva, majd a nutriák 
következnek. Ezután a szárnyasok birodalma jön, ahol rendkívül sok érdekes madár található. Itt láthatóak az emuk, a világ 
második legnagyobb futómadarai. Ahogy haladunk hátrafele, egyre nagyobb és „vadabb” állatokkal találkozhatunk. A lámák 
után egy nôstény róka hízeleg, hogy simogassam meg. Az istállóba érve a fiatal struccok fogadnak, majd a malacok, aztán 
a bocik és a lovak.  A látogatók közelrôl is megismerhetik az állatokat, betekinthetnek az etetésbe, fejésbe és lovaglásra is 
lehetôségük van.

Csák Réka
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a világon egyedülálló eredeti és magyar: a fogat- lovastorna

A lovastorna, a voltizs a lovassportokat kedvelô és értô közönség elôtt ismert verseny-
szám, a lovas rendezvények betétprogramjai között pedig a biztos siker záloga egy szépen 
kivitelezett bemutató.

Most azonban a szó igazi értelmében vett eredeti, magyar lovas találmányról olvashat 
a kedves érdeklôdô: a lovastorna és a fogathajtás ötvözetérôl, a fogat - lovastornáról és 
annak rövid történetérôl. 

Füzesgyarmaton több mint 25 éve kezdôdött a voltizsálás korszaka. Németi István 
kitûnô lovasember, a ’80-as években maga köré gyûjtötte a lovat szeretô gyerekeket és 
szorgalmas munkával megszerettette, megtanította velük a lovastorna alapjait. A gyakor-
latok mind precízebb kidolgozása és a gyerekek kitartó szorgalma rövidesen meghozta 
gyümölcsét. A Füzesgyarmati csapat nevét gyorsan megismerte a szakág, hiszen országos 
csapatbajnoki aranyérmek és egyéni sikerek születtek a 2000-es években. A gyerekek 
azonban hamar felnôttek, helyükre újak kerültek a csapatba, és ez a természetes mozgás 
megnehezítette a versenyzést.  Németi István edzô, majd lánya, Németi Judit a bemutatók felé fordította figyelmét és készí-
tette fel a fiatalokat, akik számtalan rendezvényen arattak közönségsikert. Egy idô után szerettek volna valami - közönségnek 
tetszô - újdonságot is létrehozni, olyan programokon törték fejüket, amilyeneket még nem láthattak a nézôk. 

Miután Németi István és a család, a fogathajtó sport szerelmese is egyben, mintegy öt esztendeje kipattant a szenzációs 
ötlet: a lovastornát kellene házasítani a kettes fogathajtással.  Az elgondolást kivitelezés követte, amelyhez kellett egy kettes 
fogat, ám ehhez ki kellet találni egy speciális szerszámzatot is, hiszen a fogatlovakra voltizs hevederek kerültek a maraton 
hám helyett, és a kocsinak pedig egy szabványos, könnyûfutású, könnyû, stabil maraton kocsinak kellett lennie. Ezen a 
futószárazót helyettesítô hajtó, és a tornász csapat valamennyi tagja egy látványosan kidolgozott koreográfia szerint foglal 
helyet. Elsôdleges volt a megfelelô lovak kiválasztása, ami cseppet sem volt egyszerû feladat, hiszen ezen állhatott, vagy 
bukhatott az ötlet megvalósíthatósága. Hiszen micsoda dolog az – gondolhatták a lovak -, hogy húzzuk a kocsit, és közben 
még emberkék, akár egyszerre többen is, ugrándoznak a hátunkon!... 

Végül sikerült találni és türelmes munkával kiképezni a lovak számára valóban szokatlan feladatra két pompás megjelenésû, 
nyugodt vérmérsékletû fekete fríz fogatlovat, Vilit és Zorrót, akik (nem, nem tévesztettem el a személyes névmást!) ma a 
tornász-bemutató csapat kedvencei! A gyerekek egyszerre a két ló hátán szinkronban mutatják be a lovastorna elemeit. A 
kört, melyen eddig a voltizs ló vágtázott, egy képzeletbeli négyszög váltotta fel, ahol a fogat halad. A gyerekek csodálatosan 
megtanultak egyszerre két lovon, szinkronban dolgozni. A gyökeres változás nem okozott számukra problémát, mivel minden 
egyes gyakorlatot elôbb körön, a klasszikus voltizsálás módszereivel tanultak, tanulnak meg. A programok rendkívül látványo-
sak, és a bemutatott gyakorlatoknak csak a fantázia és a biztonsági szempontok szabnak határt.

Kezdetben már az ötletet is sokan „ôrültségnek”, rendkívül veszélyesnek tartották, sok volt a tamáskodó, mert „… mi 
lesz, ha így…”, „… mi lesz, ha úgy…”. (Talán ismert az olvasó elôtt, hogy Lénárt Bélának, aki a világon elôször, 1953-ban, 
a Hortobágyon mutatta be Ludwig Koch álmát, a puszta ötöst, mennyi gáncsoskodóval kellett hadakoznia a bemutatója 
elôtt. Ha a nagyszerû lovasember, akkor nem elég kitartó, ma szegényebb lenne a világ egy lovas csodával…)  Az élet, a kis 
csapatot igazolta. Rengeteg fáradságos, de kitartó edzés után elôször a környékbeli lovas rendezvényeken mutatkoztak be a 
közönség elôtt, majd jött az elsô igazán átütô siker a Farmer Expó Debrecen több ezres közönségének ovációja. Ezt követôen 
egyre több hazai rangos rendezvényre érkeztek meghívások. A teljesség igénye nélkül, csak néhány, a kiemelkedô siker-hely-
színek közül: Kaposvári Állattenyésztési Napok, OMÉK Budapest, Fríz szemle, Éjszakai Lovas Show Szilvásvárad. Majd jöttek 
a határon túli felkérések, Szlovákia és Erdély, a Gyergyó Lovas Napok 6-8000 fôs közönségét ejtették ámulatba két napon 
keresztül. S, hogy jó idôben lekopogjuk, mindezeket a legcsekélyebb sérülés vagy baleset nélkül!

Ám ahogyan a mondás szól, „senki nem lehet próféta a saját hazájában”, a kis csapat nagy álma, hogy az OTP Bank Lo-
vas Világkupa sztárjai közé bekerülhessenek, ez idáig nem válhatott valóra. Sajnos az ötletgazda, nagyszerû lovasembernek, 
Németi Istvánnak ez az élmény már soha nem is adatik meg. Egy váratlan, tragikus baleset után távozott közülünk.  A tragédia 
után számos meghívást le kellett mondaniuk, pedig nagyon készültek ismét, Székelyföldre, és itthon Hódmezôvásárhelyre. 
A gyász után a csapat letörölte könnyeit, és erôt gyûjtve elhatározta, hogy Pista bácsi emlékének akkor áldozhatnak igazán, 
ha megvalósított álmát tovább folytatják. A csapat újra talpra állt. Németi István munkáját ketten viszik tovább. A hajtószárat 
veje, a magyar fogathajtó válogatott keret tagja, a Mezôhegyesi Ménesbirtok nóniusz ötös fogatának hajtója, Papp János 
vette át, míg az edzôi feladatokat és a programok csiszolását János párja, Pista bácsi lánya, Judit vállalta magára.  

A siker pedig töretlen, hiszen már az új felállású csapat bemutatóinak zúgott a vastaps Lipicán, Szlovákiában, Izsákon a 
Négyes fogathajtó Európa-bajnokság éjszakai gálamûsorán és a Papp László Budapest Sportarénában megrendezésre kerülô 
OTP Bank Lovas Világkupa gálamûsorán.  

A csapat jelenlegi tagjai:
A lovak: VILI 6 éves fekete fríz mén ZORRÓ 6 éves fekete fríz herélt
A hajtó: PAPP JÁNOS Edzô: NÉMETI JUDIT
A tornászok: Szabó László Tas (22 éves), Varjas Dorina (13 éves), Bak Ibolya (19 éves), Poroszlai Ramóna (15 éves),
Bojti Dóra (13 éves), és Kontra Bettina (17 éves).
Történelmet ír ez a kis csapat! A világon egyedülálló ötlet, a fogat-lovastorna történetét!
Az ötletgazda, Németi István nevét ez a nagyszerû lovas találmány ôrzi meg a jövô nemzedék számára.

2013.november. Összeállította: Kurdics Mihály Kecskemét
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egyHázainK élete
Karácsony, Karácsony, drága ünnepünK…

Utazási irodák ajánlataikkal kecsegtetnek ünnepek táján. Hatalmas akciók, exkluzív utak, egzotikus napsütötte tájak, 
kényeztetés. Mindenképpen megéri /valakiknek/. Ha most e sorokat olvassuk, akkor mi itthon maradtunk. Jól tettük. Gondo-
latainkban Betlehemben járunk. Tegyünk fel egy kérdést. 2013 évvel ezelôtt, egy képzeletbeli utazási iroda vajon mit ajánlott 
volna az Isten Fiának, hogy a Földre jöjjön? Próbáljuk meg rekonstruálni, részletezni a Biblia alapján. Utazás: Repülô helyett 
9 hónapnyi várakozás, teljes függôség, kiszolgáltatottság az anyaméhben. /Ime a szûz fogan méhében és szül fiat..…Ézsa-
iás próféta 7,14/ Megérkezésed: Egészen természetes „bio” közegbe. /Megszülte elsôszülött fiát, bepólyálta és a jászolba 
fektette…Lukács 2,7/ Kezdôdik a kaland, hívatlan látogatók érkeznek hozzád, toprongyos pásztorok, ôrültnek tûnô tudósok, 
de ôk még nem bántanak. /Pásztorok tanyáztak azon a vidéken…Lk. 2,8  Ime bölcsek jöttek napkeletrôl… Mt. 2,1/ Fuss az 
életedért címû játékunkért külön nem kell fizetni. Útvonal: Betlehem, Egyiptom, Názáret. /Menekülj Egyiptomba, mert Heró-
des halálra fogja kerestetni a gyermeket…Mt. 2,13/ Csendespihenô. Lehet tanulmányozni a „bennszülöttek” életét, a nép 
tagjává válni, felnôni, tanulni, dolgozni, adót fizetni a császárnak, megélni az ôsök hitét. / Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, 
kivéve a bûnt…Zsidók 4, 15/ Ki-mit- tud! Elérkezik a nyilvános fellépésed ideje. Beszélhetsz arról az országról, ahonnan jöttél, 
taníthatsz, gyógyíthatsz, csodákat tehetsz. Lesznek követôid néhányan. Irigyeid és gyûlölôid sokasodnak. /Szerte járt, jót tett, 
meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergôdtek..Ap. Csel 10, 38.   Egyesek azt mondták róla, hogy jó, mások 
viszont azt mondták, nem az… János ev. 7, 12/ Utazásod végéhez közeledik. Gondoskodunk róla, hogy istenkáromlónak 
tartsanak, elfogjanak, egyedül maradj. Ég és föld közé feszítsenek és megöljenek. /De hiszen éppen ezért az óráért jöttem… 
Én pedig, ha felemeltetem a földrôl, magamhoz vonzok mindeneket…  János ev. 12, 27,32./   A happy end bizonytalan. Fel-
támadásügyben egy biztosító társaság sem vállalja a kockázatot,  bizonyíték híján. Per pillanat csak ez a kínálatunk, jó lesz, 
vagy keressünk mást? Ha megfelel, kérjük írja alá olvashatóan. Vezetéknév.  Keresztnév. /Az Úr ezt mondta: Kit küldjek el? 
Itt vagyok, engem küldj!    Jézus Krisztus válasza: AZ IGE TESTTÉ LETT/Jn.1, 14/ 

Ünnepi alkalmaink a templomban: Dec.24-én 16 órakor, Úrvacsoravétel 25-én de. 10 órakor. 
Gyülekezeti termünkben istentiszteletet Karácsony másnapján de. 10 órakor, óesztendô záró alkalmunkat szilveszter nap-

ján 16 órákor tartjuk. Várjuk szeretettel Testvéreinket.
Református Egyházközségünk áldott Karácsonyt, boldog új évet kíván városunk lakóinak! 

Tóth Zoltán ref. lelkipásztor
„jÖjj el, szent Karácsony…!”

Valamikor valaki megkérdezte, hogy miért és hol késik 
a mi karácsonyunk. Pedig mennyit fáradozunk, kínlódunk, 
spórolunk, ügyeskedünk, áldozatokat hozunk, éjt nappallá 
téve küszködünk. Magam is mindjárt 40 évi szolgálat után 
habozok választ, egyértelmû útbaigazítást adni, hiszen any-
nyiféle karácsonyunk volt az eltelt évtizedek alatt. Itt, a

szülôföldi emlékezetes, sokszor a légbe emelô, máskor a 
földig sújtó élmények után immár 25. karácsonyunkat éljük 
meg, és egyik sem volt egyforma. Szenteste már 4 unokával 
fürdünk a templomi ünnepi mámorban és jézusi fényben, 
s majd álljuk körül a karácsonyfát otthonunkban, és meg-
fogalmazhatom, hogy bármilyenek is voltak karácsonyaink, 
soha nem a Jézus érkezése tette olyanná, amilyennek sike-

rült, mert Jézus, Isten örök rendelése szerint mindig megérkezett. Az idén is gyertyagyújtásokon keresztül, Mikulás napon 
át, sok adventi rendezvényen át, vásárlások, készülôdések közepette megérkezünk karácsonyba találkozni a megszületett 
Gyermekkel, de vajon a karácsony eljön-e, nem késik-e. Hisszük, hogy igen, mert unitárius lelkészi családként, immár nyu-
galmazott fôpásztorként úgy várjuk, ahogy Ravasz László, a reformátusok hatalmas szellemû püspöke megfogalmazta (mi 
mindig kereszténytestvérként éltünk és vártunk):

„Karácsony a legszebb forradalom… Ez a gyönyörû forradalom mindig tart, és tartani fog a világ végéig. Szörnyû igazság-
talanságok, kényuraságok, zsarolások, kizsákmányolások az égre kiáltanak, s a halál adventi völgyein át epedve hallgatjuk 
a karácsonyi forradalom drága ígéreteit az igazság és szeretet országáról. A mindenség rejtelmes és közömbös, sorsunk 
kemény és kegyetlen, óh, betlehemi gyermek, suttogd a fülünkbe karácsonyi evangéliumod, a drága Igét arról, hogy Isten 
szeretet. Az élet küzdelmeiben megkeményedünk, elkérgesedünk, tele vagyunk sebhelyekkel kívül és belül, óh, ragyogj reánk 
betlehemi gyermekmosoly, hadd fakadjanak fel szívünkbôl az eltemetett meleg források, lényünk legmélyebb rétegeibôl egy 
eltûnt paradicsomi világ minden édes emléke. Sötét arccal sorakozik fel egymás ellen az emberi nemzetség, fenyegetés, és 
rettentés minden pillanat, mint a kitörésre készülô tûzhányó morajlása, óh, hintsd be arany párázatoddal szent karácsony 
este, te különös, képtelen és ezerszer édes üzenet arról, hogy az ember egy nagy család tagja, Isten a mi Atyánk, mi az Ô 
lábainál ülô gyermekek vagyunk, kik Tôle tanuljuk meg, mi a békesség, mi az öröm, mi a megbocsátás és a szeretet.” Ha így 
vártad, füzesgyarmati keresztény-keresztyén testvérem, az ünnepi, karácsonyi beteljesülést, megérkeztél karácsonyhoz, és 
az ünnep sem késett el, Jézus éppen idôben toppant be hozzád!

Adjon Isten szép, élményekben gazdag, hitbéli év végi ünnepeket és nagyszerû, eredményekben, erôben, egészségben 
áldott 2014-es esztendôt minden jóakaratú embernek: Balázsi László lelkész-ny. mb. püspök, családja és gyülekezete.



gyarmatiaK Kedvenc receptjei
Karácsonyi narancsKrémes fatÖrzs

Hozzávalók
Piskótához: 6 tojás, 6 ek. liszt, 6 ek. cukor, 2 ek. kakópor, csipetnyi só
Krémhez: 1 cs. vaníliás pudingpor, 2 tojássárgája, 18 dkg cukor, 4 dl tej, 1 nagy na-
rancs reszelt héja és leve, 25 dkg vaj Mázhoz: ét tortabevonó, olaj.
Elkészítés 1. A tojáshabot pici sóval és a kanalanként hozzáadott cukorral kemény 
habbá verem. A tojássárgáját már kézi habverôvel forgatom a habba, majd apránként 
beleszitálom és óvatosan beleforgatom a kakaóporral elvegyített lisztet is.
2. Sütôpapírral bélelt tepsibe egyengetem, és 200 fokra elômelegített sütôbe te-
szem. Öt perc múlva a sütôt 175 fokra mérsékelve kb. 10 pecig sütöm. (Vigyázz 
rá, hogy  ne süsd túl, mert akkor kiszárad, és töredezni fog!). A piskótát egy nedves 
konyharuhára borítom, lehúzom a sütôpapírt, majd a ruha segítségével a hosszabbik 
oldalánál foga feltekerem, és így hagyom kihûlni.
3. A pudingport a cukorral, tojássárgájával és egy kevés tejjel simára keverem, majd a 
maradék tejet hozzáadva sûrû krémmé fôzöm. Belekeverem a narancslevet  és héjat 
is, és félreteszem hûlni. Legvégül belekeverem a puha vajat, és robotgéppel csomómentesre keverem.
4. A piskótát kitekerem, megkenem a krémmel, majd szorosan feltekerem. A csokit gôz fölött megolvasztom, és annyi 
olajat adok hozzá, hogy ne legyen túl híg, majd bevonom vele a roládot. Dekorcukorral díszítem.

A szerkesztôség nevében szeretnénk ezzel a receptel is
 áldott békés karácsonyt és boldog új évet kívánni 

minden kedves olvasónknak!
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felHívás
magyar epilepsziával élôK alapítványa

Helyi csoport létrehozásához keresünk olyan személyek 
jelentkezését, akik szeretnének egy nagy érdekképvise-
lethez tartozni, ahol megfelelô infomációkhoz és rendez-
vényeken való részvétellel segítik az epilepsziás beteg-
ségben élôket. Jelentkezni a Füzesgyarmati Családsegítô 
Szolgálatban vagy telefonon a 06-66/491-055 vagy 
a Dévaványai Családsegítô Szolgálat 06-66/483-010 
Bogya Istvánné családgondozónál vagy Bogya Istvánnál 
a következô telefonon 06-70/416-83-81.


