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Huszonkettedik alkalommal került megrendezésre a hagyományos 
Füzesgyarmati Lovas Napok. 2.oldal

Ajánló
újAbb szAkAszbA ért A 
szennyvízberuházás

Döntés született a szennyvíz 
csatornázása és a szennyvíz
tisztító bôvítése pályázat 
nyerteseirôl a testületi ülésen.
 3. oldal

ÖnkormányzAti hírek

•  Népszámlálás kezdôdik 
Füzesgyarmaton. Az adatfel
vételre október 131. között 
kerül sor.

•  Új nevet kap a Lenin utca. 
A közterület hamarosan 
Gacsári István nevét veszi 
fel.

 4. oldal

befejezôdÖtt A bAross-
klApkA utcA beruházásA

Közel harminöt éves terv való
sult meg az összekötôgyûjtôút 
megépülésével.
 5. oldal

Ajánló
jótékonysági koncert A 
füzesgyArmAti játszó-
térért

Október 16án Böjte Csaba, a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
alapítója és Csák János, Ma
gyarország londoni nagykövete 
is Füzesgyarmatra érkezik, a 
rendezvény díszvendégeiként.

5. oldal

júniusbAn megrendez-
ték A református hittAn 
tábort

Az egyik utolsó rendezvénye 
volt ez a Baráth lelkész házas
párnak. Szolgálatukat ezentúl 
Gyulán folytatják. 7. oldal

kÖzlekedés biztonsági 
felhívás A kerékpáro- 
soknAk

A Szeghalmi Városi Baleset
megelôzési Bizottság „Meg
világosodás Napja” címmel 
akciót szervez október 7én a 
biciklistáknak. 8. oldal

AktuAlitások A szociális ellátásbAn

A szociális ellátások finanszírozásában 2011. évben jelentôs 
változás történt, mely következtében az eseti ellátásokra fordí
tandó összeg a felére csökkent. Ebbôl adódik, hogy a kérelmezôk 
alacsonyabb összegû segélyben részesülhetnek. Azonban az 
elmúlt évhez viszonyítva a normatív lakásfenntartási támogatás 
jogosultsági körének bôvítésével és az adósságkezelési szolgál
tatás bevezetésével nôtt a szociális ellátásokra betervezett ke
retösszeg.

2011. szeptember 1-jétôl jelentôsen bôvült a normatív 
lakásfenntartási támogatásra jogosultak köre, akik 12 hó-
napon keresztül részesülnek az ellátásban. 

Az új támogatási rendszer lényegesen megemeli a jogo-
sultsági jövedelemhatárt, amelyet a törvény 71.250,-ft-ban 
határoz meg egy fogyasztási egységre. 

A jövedelemszámítás alapja a korábbi egy fôre jutó jövede
lem helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejezô, 
fogyasztási egységre jutó jövedelem lesz. 

A jövedelmi értékhatár megemelésén túl kedvezô változás, 
hogy egyidejûleg eltörlésre kerül a lakásfenntartási költsé-
gek jövedelmen belüli arányára vonatkozó elôírás.

A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése ér
dekében a módosítás két további új intézkedést vezet be.

Az egyik a lakásfenntartási támogatást igénylôk vagyoni hely-
zetének vizsgálata. 

A másik pedig annak elôírása, hogy a támogatást elsôsorban 
természetben kell nyújtani, ami a közüzemi szolgáltatók felé 
közvetlen utalással történik, illetve tûzifa vásárláshoz az önkor

mányzat erre a célra használható utalványt bocsát ki (2011. 
szeptember 1. és 2011. december 31. közötti idôszakra egy 
összegben), ami azon tüzelôanyagot forgalmazó kereskedelmi 
egységekben és egyéb forgalmazóknál váltható be, amelynek 
üzemeltetôjével a polgármester megállapodást köt. 

Bôvebb felvilágosítás és igénylôlap beszerezhetô a Pol
gármesteri Hivatal szociális csoportjánál, valamint letölthetô 
Füzesgyarmat város honlapjáról (www.fuzesgyarmat.hu).

Az új szabályokat a 2011. szeptember 1jétôl indult eljárások
ban kell alkalmazni.

Fontos még tudni, hogy a nagycsaládosok gázárkedvezményre 
továbbra is jogosultak, amelyet 2012. évre a Magyar Államkincs
tártól kell igényelni 2011. szeptember 30ig. 

Bogya Istvánnétól, az adósságkezelési tanácsadótól kapott 
beszámoló alapján elmondható, hogy a szolgáltatás megítélésé
hez vezetô út nem egyszerû. A kérelmezônek vannak feladatai, 
aktívan részt kell vállalnia a hátralékok rendezésében.  Az elvá
rás teljesítése a pénzügyi helyzetet lenne hivatott jobban átlát
ni, hogy egy családnak tervezhetôbbé váljon a költségvetése. A 
rászoruló családokban megjelenô egyéb problémák esetében a 
szociális munka eszközeit is alkalmazva igyekszik a tanácsadó 
további lehetôségeket ajánlani. 

Iskolakezdéskor egyszeri gyermekvédelmi támogatás 522 fô 
részére került kiutalásra, beiskolázási segélyben pedig 115 álta
lános, illetve középiskolás gyermek részesült. Ez évben kiemelten 
figyelembe vettük, a gyermek tartós betegségét a beiskolázási 
segélyre való jogosultság és az összeg megállapításánál is. 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde,
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke



2

hírek A gyArmAti lovAsnApokról

A hagyományos Füzesgyarmati Lovasnapok augusztus 67én XXIIdik alkalommal került megrendezésre. A ló és az 
ember közötti csodálatos kapcsolatra láthattak példát az idelátogatók. Az ország minden részérôl érkeztek versenyzôk 
a díjugrató és fogathajtó versenyre, mely egyben regionális és megyei amatôr forduló volt. A család minden egyes tag
jának tartalmas szórakozási lehetôséget kínáltak a rendezôk. A lovas programok mellett kirakodóvásár, népi játékok, 
finom édességek várták a vásárlókat. 

Szombaton reggel a díjugrató versenyszámok lebonyolításával indult a rendezvény. 6 kategóriában 82 startot re
gisztráltak. Az elsô helyezettek: B0 nyitott  beke imre Colorado nevû lovával, Magyar Lovas Kör, B1a (kezdô lovas) 
 vavrek rebeka Báró nevû lovával, Békéscsaba Nimród L.E, B1c  beke imre Colorado nevû lovával, Magyar Lovas 
Kör, B2  susánszky pál Bizalmas nevû lovával, Békéscsaba Szabadidô Lovas Sport Klub, B2 ifi.  szûcs veronika 
Amelita Alexandra nevû lovával, Békéscsabai Kentaur Lovas Egylet, B3  susánszky pál Bizalmas nevû lovával, a 
Békéscsabai Szabadidô Lovas Sport Klub versenyzôje. Késô délután a kettes fogatok kombinált akadályhajtása került 
megrendezésre, melyre 14 fogat nevezett, és kovács árpád, a Csanádpalotai Lovas Egyesület versenyzôje nyert 
meg. A versenyszámok között a Füzesgyarmati lovastorna csapat és a csikósok szórakoztatták a nézôket. A vasárnapi 
fogathajtó verseny 6 bemutató hajtással kezdôdött, melynek lényege, hogy a fiatal, kezdô hajtók kipróbálhatják a ver
senypályát. A hivatalos kétfordulós akadályhajtó versenyben 34 kettes fogat állt rajthoz. A C. kategóriás verseny nyer
tese sárközi zsolt, az eleki Szabadidôs Lovas Klub hajtója lett. A nézôket a meleg nem riasztotta vissza, 2 nap alatt 
kb. 1000en látogattak ki a lovasnapokra. A gyerekek részére vasárnap felállított népi játszótér nyújtott szórakozási 
lehetôséget. Az iszonyatos hôséget talán a programoknak, a hûsítôknek, a finom ételeknek köszönhetôen jól viselték 
az emberek és az állatok egyaránt. Osztatlan sikert aratott a nézôk körében csapatunk Voltige és Fogatlovastorna 
bemutatója, melyre nagy lelkesedéssel készültünk. Az érdeklôdôk egy jó hangulatú, balesetmentes rendezvényen 
vehettek részt

ezúton szeretnénk még egyszer megköszönni a támogatók és szponzorok segítségét, mely nélkül a ren-
dezvény nem jöhetett volna létre. A füzesgyarmati Lovastorna csapat az országban és talán a világon egyedülálló 
fogatlovastorna bemutatójával meghívást kapott a Debreceni Expóra, a Kaposvári Állattenyésztési Napokra, és készül
nek a 75. jubileumi Országos Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításra (OMÉK) is.

szilAj lovAs egyesület hírek

Július 9én a Szilaj Lovas Egyesület részt vett Békésen a Gyerek lovas 
verseny II. megyei bajnoki fordulóján, melyen tagjai igencsak eredménye
sen szerepeltek.

kezdô nagyló ügyességi: • VII. helyezett Tóth Boglárka, • VIII. helye
zett Tóth Laura haladó ügyességi: • II. helyezett Elek Tímea díjlovag-
lás: • V. helyezett Elek Tímea díjugratás: • VI. helyezett Elek Tímea.

Július 16án a Kertészszigeti falunapon ismét jó hangulatot csináltak a 
Szilaj Lovas Egyesület lovasai. A nézôknek egy kis bemutatót tartottak az 
életükbôl, hogy mi is az, amit náluk ki lehet próbálni. Bemutató számok 
voltak, díjlovaglás, szinkronugratás, ügyességi szabadon és vezetve, csi
kós bemutató.

résztvevô lovasok: Elek Tímea, Mata Andrea, Tóth Nikoletta, Tóth 
Boglárka, Tóth Laura, Szabó Erzsébet, Czibi Máté, Kóti Sándor. 2011. au
gusztus 67én egyesületünk csikósai színvonalas bemutatót adtak elô a 
Németi Juditék által megrendezett lovasnapon. Ezúton is szeretnénk kö
szönetet mondani Juditéknak, hogy részt vehettünk lovasnapjukon. Csi
kósaink, akik részt vettek a bemutatón, Czibi Máté Felhôvel, Kóti Sándor 
Fekete Pákóval, valamint akik segédkeztek a csikósoknak: Elek Tímea és 
Szabó Erzsébet. További színvonalas bemutatót kívánunk a lovasoknak!

2011. augusztus 20án a füzesgyarmati Gara Hotelben lovasaink kedveskedtek az idelátogató vendégeknek. 
Csikósaink, Czibi Máté és Kóti Sándor színvonalas csikósbemutatót adtak elô, majd a bemutató után lehetôség volt 
a vendégeknek fotóztatni magukat a lovakkal, akár úgy is, hogy ültek a lovak. Egyesületünk lehetôséget adott arra 
is, hogy akik lóra szerettek volna ülni, azok kipróbálhassák akár 11 kört lovagolva. Elek Tímea és Szabó Erzsébet 
lovagoltattak. Majd az esti órákban családok kérésére szekereztettünk is, ahol bemutattuk kis városunkat és városunk 
nevezetességeit is.

Köszönjük szépen a Gara Hotelnak, hogy bemutatózhattunk, és mi is kedveskedhettünk az itt nyaralóknak.
Szilaj Lovas Egyesület
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füzesgyArmAt város szennyvízberuházás
– célegyenesben A kivitelezés felé

Szennyvíz csatornázása és szennyvíz tisztító telep bôvítése nyerteseirôl döntött az ajánlatok átvizsgálása után 
Füzesgyarmat önkormányzata szeptemberi közgyûlésén. A benyújtott pályázatok többsége megfelelô mûszaki tarta
lommal rendelkezett, így az értékelés után az alábbi vállalkozásokkal köt szerzôdést a város:

1. rész tekintetében: Vállalkozási szerzôdés a „Füzesgyarmat Város (2/A2/B45678910 öbl.) szennyvíz csator
názása” címû, EUtámogatással megvalósítani tervezett projekt kivitelezési feladatok ellátása, komplex megvalósítás 
és jótállás a kivitelezési szerzôdés megkötésétôl a jótállási idôszak lezárásáig 

nyertes  innoterv – trigon közös Ajánlattevôk - 1.514.730.000,- ft.
2. rész tekintetében: Vállalkozási szerzôdés a „Füzesgyarmat Város szennyvíz tisztító telep bôvítése” címû, EU

támogatással megvalósítani tervezett Projekt kivitelezési feladatok ellátása, teljeskörû megvalósítás és jótállás a kivi
telezési szerzôdés megkötésétôl a jótállási idôszak lezárásáig.

nyertes ajánlattevô: keviép építôipari és kereskedelmi kft. - 154.630.280,- ft.
A szerzôdéskötés várható idôpontja 2011. szeptember 19.
Így a szerzôdés aláírása után sor kerülhet a munkaterület átadására, és még ebben az évben elkezdôdhet a kivite

lezés mindkét beruházás esetében. Mindezekrôl a város lakossága a következô hónapban bôvebb tájékoztatást is kap 
rendezvények és tájékoztatók formájában valamint a médián keresztül.

A most nyertesként kihirdetett pályázat révén 1.669.360.280,- forintot költ az önkormányzat a  szennyvíz csator
názásra és szennyvíz tisztító telep bôvítésére. Ezzel európai szintû szennyvízkezelés valósul meg a városban.

tAnévkezdés

Az elôzô évhez hasonlóan az ORFKOBB az idei évben is meghirdette az „Isko
la rendôre” programot. Célunk a gyermekbalesetek megelôzése. Az iskolakezdés 
elôtt a rendôrök az önkormányzatok munkatársaival közösen ellenôrizték az iskolák 
környékét, a táblákat, a felfestéseket. Minden iskolának lesz saját rendôre, min
den intézményben kirakunk egy plakátot, feltüntetve rajta az iskola rendôre ne
vét, elérhetôségét. A szeptemberi hónapban a tanítás kezdete elôtti és befejezése 
utáni idôszakban a legforgalmasabb helyeken lévô iskolák környékén rendôrök és 
polgárôrök segítik majd a diákok közlekedését.

Az iskola rendôre szülôi értekezletek alkalmával hívja fel a figyelmet a biztonsági 
öv használatának, a szabályok betartásának és a személyes példamutatásnak a fon
tosságára. Emellett a tanév során folyamatos kapcsolatot tart fenn a tantestülettel, 
a szülôkkel, akik jelezhetik felé az iskola és környékének rendjével kapcsolatban 
felmerülô problémákat.

KÉRJüK, HOGy Az ISKOLÁK KöRNyÉKÉN LEGyENEK KöRüLTEKINTôEK, óVATO
SAK. IGyEKEzzENEK IDôBEN ELINDULNI OTTHONRóL, MERT A SIETSÉG FIGyEL
METLENSÉGGEL JÁR, A FIGyELMETLENSÉG PEDIG BALESETHEz VEzETHET.

Szeghalom Városi Balesetmegelôzési Bizottság!

Bujdosó Szófia 08. 23.
Gombos László Márk 08. 26.

Sárvári zoltán 08. 25.
Szabó Bálint Dominik 08. 30.

házasságkötések:

Csétai zoltán és Hajdú Márta
Szabó Jenô és Kövér Tünde
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A Thermal Hotel Gara gyógyászati részlegén Dr. Dombi Attila reumatológus szakorvos 2011. szeptember 12tôl 
ismét megkezdte a szakrendelést.

Háziorvosi beutaló nem szükséges. Elôzetes idôpont egyeztetést és bôvebb felvilágosítást a 0666590330as 
telefonszámon kérhetnek az érdeklôdôk.

rendelési idôpontok:
Hétfô: 15:00 18:00 óráig, Csütörtök: 15:0018:00 óráig

hArc, A bûz ellen!

tisztelt füzesgyArmAtiAk! 

A 2010es önkormányzati választást követôen az új polgármester és képviselôtestület mindent elkövet azért, hogy 
a füzesgyarmati állattartó telepek a jogszabályokban meghatározottan mûködjenek, ennek kapcsán a következô in
tézkedéseket hoztuk: 

− közterületfelügyelôt alkalmaztunk a folyamatos ellenôrzések érdekében,
− szigorítottuk a környezetvédelemrôl szóló rendeletünket,
− ennek kapcsán szabálysértési eljárást is kezdeményeztünk az egyik állattartó telep tulajdonosával szemben.
 
Sajnos ezek az intézkedések sem voltak elegendôek, ezért a napokban, hogy a vállalkozások figyelembe vegyék 

Füzesgyarmat város lakóinak érdekeit, a Békés Megyei Kormányhivatal illetékes szerveihez fordulunk a probléma 
megoldását keresve.

Tisztelettel:
Bere Károly, polgármester

Bôvebb információ: www.fuzesgyarmat.hu

ünnepélyes záró rendezvénye 2011. szeptember 8án a „balesetmentes közlekedés 
Füzesgyarmaton” jegyében zajlott. Bere Károly, Füzesgyarmat polgármestere elmondta, 

hogy közel 35 éves terv valósult meg ezzel a beruházással.

A KörösSárréti Hagyományôrzô Íjász Egyesület tulajdonában lévô, Füzesgyarmat, Ady Endre utca 58. szám alatti, az 
ingatlannyilvántartásban beépítetlen területként felvett, 1465 m2 nagyságú ingatlant megvételre ajánlja.

Érdeklôdni lehet: Papp Viktornál, a 20/2649409 telefonszámon, vagy papp.viktor@darfu.hu
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ÖnkormányzAti hírek

Augusztus 20án 16 órakor az ünnepi testületi ülésen Bere Károly polgármester köszöntôje után Füzesgyarmat Vá
ros önkormányzata pro urbe kitüntetô címet adományozott bálint józsefné részére a város lakossága érdekében 
hosszabb idôn át végzett tevékenysége, valamint a füzesgyarmati református egyházközségben végzett kiemelkedô 
közösségi munkája elismeréseként.

A ,,virágos városunkért” pályázat eredményeit Bere Katalin képviselô asszony ismertette, és adta át a díja
kat a pályázóknak. I. helyezést ért el: szabó imre (Mátyás utca) • II. helyezés: bereczka lajosné (Kinizsi utca) 
• III. helyezés: túri károly (Klapka utca)

Füzesgyarmat Város önkormányzat Képviselôtestülete a 151/2004.(IX.15.)Kt.sz. határozat értelmében  
Füzesgyarmat oktatási intézményében tanuló  megyei illetve országos szinten eredményesen szereplô  gyermekeket 
és felkészítôiket, az intézményvezetô felterjesztése alapján jutalomban részesíti.

További információk a www.fuzesgyarmat.hu városi honlapon.


népszámlálást kell tartani, melynek sikeres végrehajtásához kérjük a lakosság együttmûködését!

Az adatfelvételre 2011. október 1je és október 31e között a településen található lakásokban, lakott üdülôkben, 
lakott egyéb lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken kerül sor. A népszámlálás során kérdôívet kell kitölte
ni a lakóhelyrôl és mindenkirôl, aki ott életvitelszerûen él. Az adatszolgáltatás név nélkül történik, és a válaszadás 
kötelezô, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kér
déseket. A kitöltött kérdôívek adatai csak statisztikai célra használhatók. További információ a www.fuzesgyarmat.hu 
és a www.nepszamlalas.hu honlapon található. 

Együttmûködésüket köszönjük! 


A képviselô-testület a szeptember 8-ai ülésen utcanév változásokról döntött.

2011. november 1jétôl a Lenin utca neve Gacsári István utca névre, a Rajk László utca neve Hegyesi János utca 
névre változik. tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az állampolgárokat lakcím bejelentési kötelezettség nem 
terheli. A lakcímadat ilyen jellegû változása nem minôsül adatváltozásnak. A jegyzô a változást hivatalból vezeti át a 
nyilvántartáson. Mindenkinek elkészítjük az új lakcímkártyáját november 1jére, kézbesítôvel házhoz szállítjuk, és a régi 
lakcímkártya ellenében átadjuk. Akinek régi típusú személyi igazolványa van, valamint a forgalmi engedély tulajdono
sokat megkérjük, hogy személyesen jelenjenek meg az okmányirodában, mert az igazolványból ki kell vezetni a válto
zást, a forgalmi engedélyt pedig kicseréljük, de mindez eljárási illeték és díjmentesen történik. Az érintett lakosok 
részére soron kívüli ügyintézést biztosítunk!

Minden lakosnak készítünk egy hatósági bizonyítványt, melyet a lakcímkártyával átadunk, és ezzel a hatósági bizo
nyítvánnyal minden olyan okmánya érvényessé válik, amelyben a változás elôtti lakcím szerepel.

A hatósági bizonyítvánnyal lehet kérni vállalkozói igazolvány, mûködési engedély, telepengedély, cégbírósági bejegy
zés módosítását, bármely okmányban a lakcímváltozás átvezetését, mely eljárás minden hatóság elôtt illetékmentes. 
A szolgáltatókat a lakcímváltozásról hivatalból értesítjük, melyben kérjük a lakcímváltozás átvezetését (áram, gáz, víz, 
hulladékszállítás, posta, bíróság, földhivatal, bankok).

Az új utcanevet és házszámot tartalmazó táblát az önkormányzat elkészítteti, és már ezúton is kérjük a lakosokat, 
hogy az elhelyezésérôl gondoskodjanak! Igény szerint a lakosoknak segítséget nyújtunk a táblacseréhez. 


Az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében az óvodában ez évben már palackos vizet kapnak a gyerekek, melynek 

kiterjesztését tervezi az önkormányzat az iskolában és a bölcsôdében tartózkodó gyermekek részére is, melynek bizto
sításához szükséges kiadások viseléséhez a Békés Megyei Vízmûvek zrtt is felkéri.

Több vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy jelenleg az ivóvizünknek lényegesen magasabb a jódtartalma, 
mint amennyire szüksége van az ember szervezetének, ezért határozatban foglalt kéréssel fordul a képviselôtestület 
az élelmiszerkereskedôkhöz, hogy lehetôleg jódozott sót ne forgalmazzanak. 

ezúton felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy jódozott sót ne fogyasszanak, amíg az ivóvíz minôségén vál-
toztatni nem tudunk!

Bere Károly polgármester úr közbenjárásának eredményeképpen járhatóvá vált a biharnagybajomi út. Sikerült elér
ni, hogy a hídig kátyúzással az út javítása megtörtént.


kovács zoltán gyors beavatkozásának köszönhetôen életmentés történt a nyáron a Kastélypark fürdôben. A kissé 

italos állapotban lévô vendéget a barátai szórakozásból bedobták az úszómedencébe, aki nem tudott úszni. Szeren
csére az úszómester idejében észrevette, és orvosi beavatkozás nélkül sikerült az életmentés.

Ezúton is felhívjuk a fürdôzô vendégek figyelmét, hogy a fürdô medencéjét ittas állapotban ne használják!

„bAross-klApkA utcA kÖzÖtti ÖsszekÖtô-gyûjtôút 
építése” (dAop-3.1.1/b-09-2009-0011)

"Építsünk játszóteret Füzesgyarmaton”
Jótékonysági koncert Rákász Gergely orgonamûvész 
közremûködésével „európai romantikusok” címmel
A rendezvény díszvendégei:
csák jános, Magyarország londoni nagykövete
böjte csaba, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
alapítója
2011. október 16. (vasárnap)
Füzesgyarmat, Református templom
17 óra: lelki óra Csaba testvérrel és az erdélyi Role 
együttessel
18 óra: „Európai romantikusok” Rákász Gergely 
orgonakoncertje
Belépôdíj: 1500Ft, a belépôk 1/3át a dévai gyerme
keknek ajánljuk, 2/3át a játszótérre.

Csaba testvér gyermekei számára gyûjtést szerve
zünk: gyermekruházat, tartós élelmiszer, takarók, 
tisztálkodási szerek, játékok, könyvek, minden, amit 
szeretettel adunk.
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A Thermal Hotel Gara gyógyászati részlegén Dr. Dombi Attila reumatológus szakorvos 2011. szeptember 12tôl 
ismét megkezdte a szakrendelést.

Háziorvosi beutaló nem szükséges. Elôzetes idôpont egyeztetést és bôvebb felvilágosítást a 0666590330as 
telefonszámon kérhetnek az érdeklôdôk.

rendelési idôpontok:
Hétfô: 15:00 18:00 óráig, Csütörtök: 15:0018:00 óráig

hArc, A bûz ellen!

tisztelt füzesgyArmAtiAk! 

A 2010es önkormányzati választást követôen az új polgármester és képviselôtestület mindent elkövet azért, hogy 
a füzesgyarmati állattartó telepek a jogszabályokban meghatározottan mûködjenek, ennek kapcsán a következô in
tézkedéseket hoztuk: 

− közterületfelügyelôt alkalmaztunk a folyamatos ellenôrzések érdekében,
− szigorítottuk a környezetvédelemrôl szóló rendeletünket,
− ennek kapcsán szabálysértési eljárást is kezdeményeztünk az egyik állattartó telep tulajdonosával szemben.
 
Sajnos ezek az intézkedések sem voltak elegendôek, ezért a napokban, hogy a vállalkozások figyelembe vegyék 

Füzesgyarmat város lakóinak érdekeit, a Békés Megyei Kormányhivatal illetékes szerveihez fordulunk a probléma 
megoldását keresve.

Tisztelettel:
Bere Károly, polgármester

Bôvebb információ: www.fuzesgyarmat.hu

ünnepélyes záró rendezvénye 2011. szeptember 8án a „balesetmentes közlekedés 
Füzesgyarmaton” jegyében zajlott. Bere Károly, Füzesgyarmat polgármestere elmondta, 

hogy közel 35 éves terv valósult meg ezzel a beruházással.

A KörösSárréti Hagyományôrzô Íjász Egyesület tulajdonában lévô, Füzesgyarmat, Ady Endre utca 58. szám alatti, az 
ingatlannyilvántartásban beépítetlen területként felvett, 1465 m2 nagyságú ingatlant megvételre ajánlja.

Érdeklôdni lehet: Papp Viktornál, a 20/2649409 telefonszámon, vagy papp.viktor@darfu.hu
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ÖnkormányzAti hírek

Augusztus 20án 16 órakor az ünnepi testületi ülésen Bere Károly polgármester köszöntôje után Füzesgyarmat Vá
ros önkormányzata pro urbe kitüntetô címet adományozott bálint józsefné részére a város lakossága érdekében 
hosszabb idôn át végzett tevékenysége, valamint a füzesgyarmati református egyházközségben végzett kiemelkedô 
közösségi munkája elismeréseként.

A ,,virágos városunkért” pályázat eredményeit Bere Katalin képviselô asszony ismertette, és adta át a díja
kat a pályázóknak. I. helyezést ért el: szabó imre (Mátyás utca) • II. helyezés: bereczka lajosné (Kinizsi utca) 
• III. helyezés: túri károly (Klapka utca)

Füzesgyarmat Város önkormányzat Képviselôtestülete a 151/2004.(IX.15.)Kt.sz. határozat értelmében  
Füzesgyarmat oktatási intézményében tanuló  megyei illetve országos szinten eredményesen szereplô  gyermekeket 
és felkészítôiket, az intézményvezetô felterjesztése alapján jutalomban részesíti.

További információk a www.fuzesgyarmat.hu városi honlapon.


népszámlálást kell tartani, melynek sikeres végrehajtásához kérjük a lakosság együttmûködését!

Az adatfelvételre 2011. október 1je és október 31e között a településen található lakásokban, lakott üdülôkben, 
lakott egyéb lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken kerül sor. A népszámlálás során kérdôívet kell kitölte
ni a lakóhelyrôl és mindenkirôl, aki ott életvitelszerûen él. Az adatszolgáltatás név nélkül történik, és a válaszadás 
kötelezô, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kér
déseket. A kitöltött kérdôívek adatai csak statisztikai célra használhatók. További információ a www.fuzesgyarmat.hu 
és a www.nepszamlalas.hu honlapon található. 

Együttmûködésüket köszönjük! 


A képviselô-testület a szeptember 8-ai ülésen utcanév változásokról döntött.

2011. november 1jétôl a Lenin utca neve Gacsári István utca névre, a Rajk László utca neve Hegyesi János utca 
névre változik. tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az állampolgárokat lakcím bejelentési kötelezettség nem 
terheli. A lakcímadat ilyen jellegû változása nem minôsül adatváltozásnak. A jegyzô a változást hivatalból vezeti át a 
nyilvántartáson. Mindenkinek elkészítjük az új lakcímkártyáját november 1jére, kézbesítôvel házhoz szállítjuk, és a régi 
lakcímkártya ellenében átadjuk. Akinek régi típusú személyi igazolványa van, valamint a forgalmi engedély tulajdono
sokat megkérjük, hogy személyesen jelenjenek meg az okmányirodában, mert az igazolványból ki kell vezetni a válto
zást, a forgalmi engedélyt pedig kicseréljük, de mindez eljárási illeték és díjmentesen történik. Az érintett lakosok 
részére soron kívüli ügyintézést biztosítunk!

Minden lakosnak készítünk egy hatósági bizonyítványt, melyet a lakcímkártyával átadunk, és ezzel a hatósági bizo
nyítvánnyal minden olyan okmánya érvényessé válik, amelyben a változás elôtti lakcím szerepel.

A hatósági bizonyítvánnyal lehet kérni vállalkozói igazolvány, mûködési engedély, telepengedély, cégbírósági bejegy
zés módosítását, bármely okmányban a lakcímváltozás átvezetését, mely eljárás minden hatóság elôtt illetékmentes. 
A szolgáltatókat a lakcímváltozásról hivatalból értesítjük, melyben kérjük a lakcímváltozás átvezetését (áram, gáz, víz, 
hulladékszállítás, posta, bíróság, földhivatal, bankok).

Az új utcanevet és házszámot tartalmazó táblát az önkormányzat elkészítteti, és már ezúton is kérjük a lakosokat, 
hogy az elhelyezésérôl gondoskodjanak! Igény szerint a lakosoknak segítséget nyújtunk a táblacseréhez. 


Az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében az óvodában ez évben már palackos vizet kapnak a gyerekek, melynek 

kiterjesztését tervezi az önkormányzat az iskolában és a bölcsôdében tartózkodó gyermekek részére is, melynek bizto
sításához szükséges kiadások viseléséhez a Békés Megyei Vízmûvek zrtt is felkéri.

Több vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy jelenleg az ivóvizünknek lényegesen magasabb a jódtartalma, 
mint amennyire szüksége van az ember szervezetének, ezért határozatban foglalt kéréssel fordul a képviselôtestület 
az élelmiszerkereskedôkhöz, hogy lehetôleg jódozott sót ne forgalmazzanak. 

ezúton felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy jódozott sót ne fogyasszanak, amíg az ivóvíz minôségén vál-
toztatni nem tudunk!

Bere Károly polgármester úr közbenjárásának eredményeképpen járhatóvá vált a biharnagybajomi út. Sikerült elér
ni, hogy a hídig kátyúzással az út javítása megtörtént.


kovács zoltán gyors beavatkozásának köszönhetôen életmentés történt a nyáron a Kastélypark fürdôben. A kissé 

italos állapotban lévô vendéget a barátai szórakozásból bedobták az úszómedencébe, aki nem tudott úszni. Szeren
csére az úszómester idejében észrevette, és orvosi beavatkozás nélkül sikerült az életmentés.

Ezúton is felhívjuk a fürdôzô vendégek figyelmét, hogy a fürdô medencéjét ittas állapotban ne használják!

„bAross-klApkA utcA kÖzÖtti ÖsszekÖtô-gyûjtôút 
építése” (dAop-3.1.1/b-09-2009-0011)

"Építsünk játszóteret Füzesgyarmaton”
Jótékonysági koncert Rákász Gergely orgonamûvész 
közremûködésével „európai romantikusok” címmel
A rendezvény díszvendégei:
csák jános, Magyarország londoni nagykövete
böjte csaba, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
alapítója
2011. október 16. (vasárnap)
Füzesgyarmat, Református templom
17 óra: lelki óra Csaba testvérrel és az erdélyi Role 
együttessel
18 óra: „Európai romantikusok” Rákász Gergely 
orgonakoncertje
Belépôdíj: 1500Ft, a belépôk 1/3át a dévai gyerme
keknek ajánljuk, 2/3át a játszótérre.

Csaba testvér gyermekei számára gyûjtést szerve
zünk: gyermekruházat, tartós élelmiszer, takarók, 
tisztálkodási szerek, játékok, könyvek, minden, amit 
szeretettel adunk.
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A füzesgyArmAti nôk egyesületének rÖvid hírei

Egyesületünk igen tartalmas nyári programokon, eseményeken van túl. A korábbi évekhez hasonlóan ezen a nyá
ron is ellátogattak Füzesgyarmatra a magyarbánhegyesi és a vésztôi nôegyesület tagjai. Az említett egyesületekkel 
több éves kapcsolatot tartunk fenn. Nem csak kulturális események alkalmával találkoznak egyesületeink, hanem 

fórumokat tartunk, ahol a nôk, a családok helyzetérôl, szerepérôl 
tartunk szakmai beszélgetéseket, tapasztalatcseréket. Mindkét ta
lálkozó alapgondolatát ezek az irányelvek határozták meg most is. 
A szakmai konzultációkat közös ebéddel és strandolással zártuk, és 
az elkövetkezô idôszakban – eleget téve a meghívásoknak –, mi is 
ellátogatunk majd az említett egyesületekhez.

Egy fontos eseményrôl is megemlékezett egyesületünk az idei 
nyáron, hiszen otthonukban látogattuk meg, és köszöntöttük Szeke
res Károlyt és Czeglédi Aranka Esztert. A házaspár 50 évvel ezelôtt 
kötött házasságot, és e jeles nap tiszteletére ajándékokkal, verssel 
készültünk a házaspárnak. Várkonyiné Csáforda Éva képviselô asz
szony pedig tortával kedveskedett az ünnepelteknek. 

Szeptember 3án tartotta egyesületünk az immár hagyományosnak mondható „Sárrét virágai és ízei” címû ren
dezvényét a Mûvelôdési Házban. A rendezvényen lehetôséget biztosítottunk arra, hogy különbözô szárazvirágokból, 
bokrokból, cserjékbôl, olyan növényekbôl, melyek a Sárréten honosak, elkészíthessék a rendezvényre ellátogatók a 
különbözô csokrokat, virágkompozíciókat. A szakmai segítséget Orbánné Mile Lenke virágkötô nyújtotta a résztvevôknek. 
Rendezvényünkre Biharnagybajomból és Nagyrábéról is ellátogattak nôtársaink. A résztvevôket tájjellegû ebéddel is 
megvendégeltük, valamint a délelôtti program mellett kiállítást is rendeztünk, ahol az érdeklôdôk megtekinthették 
Hajdu Józsefné Ibolya régi népi tárgyait. Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni a Füzesgyarmati önkéntes Tûzoltó 

Egyesületnek, hogy munkájukkal segí
tették rendezvényünk megvalósítását, 
valamint Suchné Szabó Edit képviselô 
asszonynak, aki valamennyi rendezvé
nyünket támogatja, és személyesen is 
részt vesz programjaink szervezési mun
kálataiban is!

Botorné Ványi Margit,
Füzesgyarmati Nôk Egyesülete Elnöke



hitben és lélekben
egyházAink üzenete

„itt vAn Az ôsz, itt vAn újrA…”

Szép ünneplésekkel búcsúzott a nyár vallásos közösségi éle
tünkben is.

Államalapító Szent István királyunk ünnepén a katolikus ká
polnánál felállított Szent István kopjafa mellett tartottunk öku
menikus istentiszteletet a városi ünnepség után, majd a temp
lomunk melletti Honfoglalás emlékkônél jártunk. Itt mondom 
el, hogy az évek óta tartott sok szép helyi ökumenikus esemény 
résztvevôi közül csak szerény személyem maradt immáron 22. 
éve. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy Cibián Miklós plébá
nost püspöke elhelyezte. Kovács Tibort helyezte ide, immár a 
hatodik szolgatársat az én idôm alatt. Fájdalmas volt a hiva
talos búcsú a városi megemlékezésen Baráth János és And
rea református lelkészházaspártól, akik 6 évi szolgálatuk alatt 
színesebbé tették városunk hitéletét odaadó munkájukkal, de 
elpályáztak innen Gyula városába.

Most várom, várjuk a negyedik szolgatársat az ökumenikus 
élet folytatásához. Augusztus 21én a Jótevôk Napján kiosz
tottuk templomunkban a „zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapít
vány” pályadíjait. Az emlékistentisztelet után 20 középiskolás, 
fôiskolás és egyetemista kapott díjat 215 ezer forint értékben. 
Az alapítvány hozadékát, az önkormányzat támogatását a zs. 
Nagy család 75 ezer forinttal pótolta meg, hogy a pályázó diá
kok szép összeghez juthassanak.

Szeptember elején a fürdô és környéke mindig a Székelyföldrôl, 
Árkosról, a testvérgyülekezetbôl érkezett vendégek jókedvétôl 
zajos, akiket az Erdélyt látogatókkal és az önkormányzattal 
együtt fogadunk. Az iskolakezdés hónapja a hittanos év kezdete 
is, amit gyermekistentisztelettel, szeretetvendégséggel, tom
bolázással nyitottunk meg. Szeptember 25e, a hagyományos 
unitárius ôszi Hálaadás ünnepe, amikor úrvacsorázó istentisz
telettel köszönjük meg Istennek adományait, ajándékait, a ter
mést, amivel elhalmozott ez évben is.

Eredményes ôszi napokat kívánok Mindenkinek ott, ahova az 
Isten állította:

Balázsi László lelkész, mb. püspökfôjegyzô

Balázsi László ebben az évben is várja az angolul tanulni vá
gyókat, korrepetálást is vállal román, francia és latin nyelvbôl 
(Széchenyi utca, 77. szám, Tel.: 491894).

UNITÁRIUS EGyHÁzKözSÉG LELKÉSzI HIVATALA
5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 77. szám

Tel. / Fax: +3666491894 • Email: unitegyhazfgy@
fuzestv.hu • Szám : 111  2011 / Lelkészi Iktatókönyv

református hittAn tábor június 20-27.

Immár hagyományosan június végén került megszervezésre 
a felújított gyülekezeti házban a napközis hittan tábor.

Az idén 23 óvodás és kb. 60 iskolás gyermek volt nálunk. 
Most is egész héten reggel 7 órától délután 5 óráig tartott a 
tábor. Az óvodások a kisteremben, az iskolások pedig az össze
nyitott nagyteremben hallgatták a bibliai történeteket, s tanul
ták az énekeket.

Az óvodások Pál apostol (Saul) életébôl hallhatták a damasz
kuszi úton történt eseményeket, a börtönbôl való csodálatos 
szabadulásának történetét, valamint Lídia  a bíborárus asszony 
története által az evangélium európai elterjedésének elsô ál

lomásáról hallhattak. A kis dalok segítették a gyermekeket a 
történetek megértésében. Az aranymondás, amelyet megtanul
tunk, az Efézus 5:2 volt: „... éljetek szeretetben, ahogyan Jézus 
Krisztus is szeretett minket...” Az iskolások Jézus példázataiból 
az „Irgalmas samaritánus”, a „Magvetô”, a „Tékozló fiú” és „Az 
elveszett bárány” példázatát hallották. Az irgalmas samaritánus 
történetének tanítása, hogy nem számít, ki melyik néphez tar
tozik, Isten mindenütt irgalmasságot akar, elítéli a közömbös
séget, segíteni a bajba jutott emberen minden esetben köte
lességünk. A magvetô példázatának tanulsága, hogy minden 
igehirdetés és igehallgatás magvetés, amelynek nyomán éle
tünkben valaminek történnie kell. Isten áldásaira türelmesen 
kell várni.

A tékozló fiú és az elveszett bárány példázata arról tesz bi
zonyságot, hogy Isten egyetlen emberrôl sem mond le. A meg
térés sem egyéb, mint megtalálás. Isten szeretetére a méltat
lan emberek is számíthatnak. Isten senkire sem kényszeríti rá 
az akaratát, a megtérés mindenki elôtt álló lehetôség, nyitott 
kapu...

Délutánonként kézmûves foglalkozások voltak, valamint játé
kos vetélkedôk. Szombaton a szülôk is eljöttek a meghirdetett 
családi napra, melyet a templom kertjében és a parókia udva
rán tartottunk. A borongós idô megtréfált bennünket, bár hála 
Istennek, amíg az elôadás tartott, nem esett az esô. A vasár
napi táborzárást az Istentisztelet keretében tartottuk a temp
lomban, ahol a kézmûves foglakozásokon készített tárgyakat 
is megtekinthették a szülôk. Ekkor került sor a csapatverseny 
eredményhirdetésére is. A Haticukrászda támogatásával min
den résztvevô gyermek fagylaltozhatott Istentisztelet után. Isten 
iránti hálával mondunk köszönetet a hittanos gyermekekért, 
minden jószándékú segítônkért, aki hozzájárult akár anyagiak
kal, akár saját munkájával, hogy egy emlékezetes hetet tölthes
senek el a gyermekek nálunk. Ez a tábor Nagytiszteletû Baráth 
János Úrék szervezésében sajnos az utolsó volt...

Már bizonyára mindenki értesült róla, hogy Isten elszólította 
ôket tôlünk. Isten akaratába beletörôdve, hálás szívvel mon
dunk köszönetet a rajtuk keresztül Istentôl 7 éven át kapott ál
dásokért. Teljes szívünkbôl kívánjuk nekik, hogy az új szolgálati 
helyükön is találják meg a békességet, és Isten gazdag áldása 
kísérje az egész család életét!

Bármennyire is fáj a szívünk utánuk, bizonyosak vagyunk ab
ban, hogy Isten a mi gyülekezetünket sem hagyja árván, és élô 
hitû lelkipásztort fog küldeni. Úgy legyen.

Áldás békesség!
Gergely Józsefné, presbiter

7



8

kiadja: Füzesgyarmat Város önkormányzata, Képviselôtestülete
felelôs kiadó: Botlik Tiborné jegyzô • felelôs szerkesztô: Csák Emese
szerkesztôség címe: Polgármesteri Hivatal, Füzesgyarmat Szabadság tér 1.

e-mail: amondo@fuzesgyarmat.hu • nyomda: BOXPRINT Kft.

ISSN 20626681 (Nyomtatott) • ISSN 2062669X (Online)
Lapzárta minden hónap 5én. A szerkesztôség a magán jellegû 

közleményekért, nyomdai hibákért felelôsséget nem vállal!

sAjtókÖzlemény 

A Szeghalmi Városi Balesetmegelôzési Bizottság 2011. október 
7én, 08.0020.00 óra közötti idôben VIII. alkalommal rende
zi meg a „megvilágosodás nApjA” elnevezésû kerékpáros 
propaganda akciót.
Valljuk: az ôszi közlekedésbiztonság egyik záloga a láthatóság. 
Az akció napján 3 településen, 3 kerékpárszaküzletben 08.00
19.00 óra közötti idôben kedvezményes áron vásárolhatók meg 
a kerékpár világító berendezései, és a kerékpárüzletek dolgozói 
azokat díjmenetesen felszerelik, illetve a meglévô, de üzemkép
telen berendezéseket megjavítják.
„hA egyet vesz, rÖgtÖn kettô lesz!” Aki az akció ideje 
alatt a felsorolt Kerékpárüzletek valamelyikében megvásárolja 
kerékpárja elsô világítását, a hátsó lámpát ajándékba kapja. (az 
akció a készlet erejéig érvényes). Az üzleteknél lévô rendôrök és 
polgárôrök küllôprizmával és fényvisszaverô matricával látják el 
a kerékpárokat, továbbá sorsjegyet adnak ajándékba, mellyel 
ajándékcsomagok nyerhetôk. 19.30 órakor Szeghalom váro
sában kivilágított kerékpárjainkkal példamutató és figyelemfel
hívó esti kerékpározásra indulunk, amely a résztvevôk közötti 
ajándéksorsolással zárul.
Útvonal: Indulás: Kossuth tér 1. sz. Szeghalom Rendôrkapitányság 
elôl Majd: Tildy utca – Szabadság tér – Petôfi utca – Kinizsi utca 
– Széchenyi utca Érkezés: Kossuth tér 1. sz.
Az akció célja: társadalmi összefogással, közösen tenni a ke
rékpáros balesetek visszaszorításáért. Az akcióban részt vevô 
üzletek: füzesgyarmat: KÁBEL ELEKTRO KFT., Petôfi út 1.; 
szeghalom: KÁBEL ELEKTRO KFT., Szabadság tér 2/2.; vésztô: 
KÁBEL ELEKTRO KFT., Kossuth utca 150.;
Az idei év IVII. hónapjában Békés megyében 120 olyan szemé
lyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, melynek 
kerékpáros résztvevôje is volt. A kerékpárosként megsérültek 
közül 1 életét vesztette, 43an súlyosan, 77en könnyen sérül
tek. 77 esetben szabálytalanságával maga a kerékpáros idézte 
elô a balesetet. Közülük 13an ittasan közlekedtek, amikor a 
baleset bekövetkezett.
Az akcióval kapcsolatban információk Gyôri Judit r. ftörm. a 
Szeghalom Városi Balesetmegelôzési Bizottság titkárától 
kérhetôk (66/371555).

nyári esték és minden más 

Új rendezvénysorozat indult útjára 2011. nyarán Nyári Esték 
Füzesgyarmaton címmel. Június 25én Kövi Szabolcs látványkoncertje nyi
totta a programok sorát. Csodálatos zene és csodálatos képek várták a hi
deg ellenére kilátogatókat, mindenki számára maradandó élményt nyújtva. 

A következô hétvége már csütörtökön „elkezdôdött”. A veterán autók 
felvonulását nézhettük meg mazsorettes és fúvós felvezetéssel. A felvo
nulás után a Dreams együttes által tolmácsolt slágerek szórakoztatták a 
nézôket. Pénteken a Belencéres Néptáncegyüttes és további két tánccso
port közremûködésével Nemzetközi Néptánctalálkozó részesei lehettünk a 
zuhogó esô ellenére. 

Július 2án a SKATCH együttes koncertje villanyozta fel a nagyérdemût. 
A lelkes együttes lelkessé tette a nézôket is. Aki kifáradt a Kastélypark fürdô 
elôtti parkban felállított színpadhoz, láthatóan nagyon jól érezte magát. 

Következô héten a már évek óta megrendezésre kerülô, idén új néven 
jelentkezô „városnap” szakította meg a nyári koncertsorozatot. A Füzes 
Fesztivál ebben az évben is két nap várta az érdeklôdôket, helyi fellépôkkel, 
amatôr zenekarok koncertjeivel, a már hagyományos Népdalkör találkozó
val és neves sztárvendégek élôkoncertjeivel. Programsorozatunk következô 
állomása a hûvös idô és az esô miatt nem szabadtéren, hanem a Hotel 
Gara Szitás termében került megrendezésre. A helyet ezúton is, ismételten 
köszönjük nekik. A jó hangulatról Gál István és fiatal tanítványai gondos
kodtak, akik ismert filmdalokkal és pörgôs rock and roll szerzeményekkel 
forrósították fel a hangulatot, némelyeket táncra bírva.

Ezen a nyáron mi kaptuk meg a megtisztelô feladatot, hogy Sárszigetbe 
is elvigyük a kikapcsolódás lehetôségét. A Sárszigeti Nyárbúcsúztatót szin
tén nagyon sikeresnek értékelhetjük, hiszen nem csak sárszigetiek voltak 
jelen, hanem a város minden részérôl, sôt más településekrôl is érkeztek 
vendégek. A helyi fellépôk mellett színvonalas hastáncbemutató és este a 
Pacsirták mûsora nyújtott szórakozási lehetôséget. A vendéglátást biztosí
totta, valamint a szervezésben nyújtott nagy segítséget Horváth László és 
felesége, Kati, akiknek köszönjük mindezt.

Programsorozatunk utolsó koncertje a Funatik koncert „partija” volt, akik 
ismert dalokkal kápráztattak el minket régebbi és mai slágereket felvonul
tatva repertoárjukban. Ez az utolsó este volt az, amikor az idô is kegyes volt 
hozzánk, és nem áztunkfáztunk. 

Az egész nyarat az augusztus 20i ünnepi kerti koncerttel zártuk, melyet 
egy ünnepi testületi ülés és a Katolikus kápolnában megtartott ökumenikus 
istentisztelet elôzött meg. 18 órától a már megszokott helyen, a fürdô elôtt 
a Bohém Ragtime Jazz Band koncertezett, majd a már amúgy is jó hangu
latot a Funatik együttes koncertje fokozta tovább.

Bízunk abban, hogy az útjára indított rendezvénysorozatunkat jövôre is 
folytatni tudjuk, reménykedve abban, hogy az idôjárás nem lesz ennyire 
zord hozzánk. Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon segítségünk
re volt, támogatott minket. Mindenekelôtt pedig köszönet azoknak, akik 
kilátogattak rendezvényeinkre. Reméljük, nem csalódtak, és jól érezték 
magukat! A szervezôk.

idegennyelvi tábor – 2011 

Nagy örömünkre ezen a nyáron is létrejöhetett – immáron ötödik alkalom
mal – a helyi idegennyelvi tábor. Az idén 58 gyermek vett részt a programjain
kon. A napirendet úgy állítottuk össze, hogy az komplex módon szolgálja a test, 
az elme és a lélek fejlesztését. A reggeli gyülekezô után a testi fittségé volt a 
szerep: az úszás, a kerékpározás, a séta kellemesen alapozta meg a napot. A 
délelôtti nyelvórák a tanév során tanultakat hívták elô, frissítették fel, alkalmaz
ták; s egyúttal szerettük volna megmutatni, hogy a nyári szünetben is helye van 
a tanulásnak. A délutánok lehetôséget adtak arra, hogy a gyerekek sportoljanak, mozogjanak, változatos módon kreatívkodjanak. 
(Az elkészített tárgyakat a gyerekek hazavitték.) A tábor zárásaként pedig egynapos kirándulásra utaztunk, ezúttal Gyomaendrôdre. 
Valamennyi tevékenységformát átitatta az a cél, hogy hasznosan, az együttlét szabályait betartva, a nevelési helyzeteket jól ki
használva, kellemesen töltsük napjainkat. S mindez mennyiért? Nos, a szülôk mindössze az ebéd költségét fizették. Ám a tízórai 
és az uzsonna, a több napos strandbelépô, a kirándulás, a fagylaltozás, a jutalmazás, az eszközök beszerzése mindmind pénzbe 
került. A Füzesgyarmat Idegennyelv Oktatásáért Alapítvány igyekszik kihasználni a pályázati lehetôségeket, s köszönettel tartozunk 
a támogatóinknak is. S nem gyôzzük eléggé hangsúlyozni azt is, hogy a hozzánk eljuttatott 1 %ból befolyó összeget teljes egészé
ben a gyerekekre fordítjuk. (Ezúttal is köszönjük támogatóinknak.) S mindazon felnôttek – munkatársak, szülôk, volt tanítványok 
–, akik segítették a tábor munkáját, önkéntesen vállalták a munkát és a felelôsséget. 

Szándékaink szerint jövô nyáron is lesz tábor. Reméljük, a feltételek is adottak lesznek. Tudva, hogy a gyerekek jól érezték magu
kat, azt gondoljuk, rajtuk ez nem múlik.                               A Füzesgyarmat Idegennyelv Oktatásáért Alapítvány kuratóriumának tagjai


