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Csák János, Magyarország londoni nagykövete és Böjte Csaba, a Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány vezetôje jártak a városban október 16-án. 2.oldal

Ajánló
GyArmAti Adományok A 
szAlontAi Gyerekeknek

A Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány nagyszalontai gyermek-
otthon számára összegyûjtött 
adományokat október 26-án 
indították útnak.
 2. oldal

ÖnkormányzAti hírek

Farkas Zoltán országgyûlési 
képviselô, a Békés Megyei 
Önkormányzat elnöke tartott 
tájékoztatót az október 13-ai 
testületi ülésen.
 3. oldal

Biciklivel 
füzesGyArmAtért

Csák Tibor tíz éve viszi jó hírét 
szülôvárosának szerte Európá-
ban, ugyanis kerékpárjával már 
bejárta az egész kontinenst.
 4. oldal

Ajánló
rendhAGyó szinházi 
elôAdás A mûvelôdési 
házBAn

Petôfi Sándor, „A helység 
kalapácsa” címû komikus 
eposzát adták elô helyi amatôr 
színjátszók. 5. oldal

ÚjrA elindultAk nôi 
kézilAdBázóink Az ifi 
BAjnoksáGon

Az újonnan elindult csapat 
rögtön második helyet szerez-
te meg a megyei elsô osztály 
ôszi fordulójában. 5. oldal

kisdiákok emlékeztek 
elhunyt oktAtóikrA

 6. oldal

A református templom 
elôtt kiGyÚlnAk Az Ad-
venti fények

A rendezvény vendége a 
vésztôi Vejsze együttes lesz.
 7. oldal

heGyesi jános szAvAlóverseny

2011. október 21-én intézményünkben, a Hegyesi Já-
nos Városi Könyvtár és Közmûvelôdési Intézményben a 
névadónk tiszteletére ismét megrendezésre került az im-
már hagyományos szavalóversenyünk általános iskolások 
részére.

Nagy izgalommal készültünk az eseményre, a család-
dal együtt, akik minden évben megvendégelik a kis sza-
valókat. Édességet, almát kínáltak a gyerekeknek, amíg 
a zsûri a szavalatok elhangzása után felállította a sor-
rendet. Minden szereplô emléklapot is kapott. Az elôzô 
évekhez hûen az alsósok jelentôsen többen jelentkeztek, 
mint a felsôbb évfolyamosok, ôk még sokkal lelkesebbek, 
szívesebben szerepelnek.

Voltak klasszikus versek, voltak mókásak, voltak olya-
nok, amelyeket már-már színészeket meghazudtoló mó-
don adtak elô a gyerekek, valamint az alkalomhoz vá-
lasztva elhangzott több vers Hegyesi Jánostól is.

A 2010-es évhez hasonlóan most sem sorrendet állí-
tott fel a zsûri, hanem a kiemelkedô szavalókat részesí-
tette könyvjutalomban, valamint a család jóvoltából több 
tanuló különdíjban részesült.

Az eredmény évfolyamonként, abc-rend szerint a 
következô lett:
2. osztály: Mester Lili, Rácz Dorina Virág, Szilágyi Vanda
3. osztály: Komócsin Gréta, Nagy Bence, Szabó Attila
4. osztály: Furkó Bálint Miksa, Lukács Lili, Szuja Judit
felsô tagozat:  Czinege Inez (5. osztály), Nagy Anna 

(5. osztály), Éri Brigitta (6. osztály), 
Kovács Laura (7. osztály)

Ezúton is ismételten gratulálunk nekik és felkészítôiknek. 
Reméljük, jövôre is hasonlóan lelkes és tehetséges gye-
rekeket hallhatunk és láthatunk majd. Köszönjük Gál Ist-
vánnak és tanítványainak, hogy megnyitották rendezvé-
nyünket.

Valamint ismételten szeretnénk köszönetet monda-
ni Bucsi Mihályné Gizike néninek, amiért elvállalta a 
zsûrielnöki teendôket!

A szavalóversenyrôl készült képek megtekinthetôk:
www.fuzesgyarmat.hu; http://hjvkki.gportal.hu/

HJVKKI
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lélekemelô nAp 

Vasárnap, 2011. október 16-án, gyönyörû ôszi 
napra ébredtünk. Néhányunknak különösen fontos és 
várakozással teli volt ez a nap, hiszen három illuszt-
ris vendéget is vártunk erre a napra Füzesgyarmatra. 
Mindhárman csodálatos emberek. Böjte Csaba feren-
ces rendi szerzetes, aki 2600 romániai gyermekrôl 
gondoskodik minden állami támogatás nélkül, mély-
séges szeretettôl vezérelve és megfeszített folyama-
tos munkával. Csaba testvér jelenléte nagyon sokat 
ad mindazoknak, akik hallgatják az Ô tiszta gondo-
latait. Üzenete mindig ugyanaz, remélve, hogy meg-
hallgatásra talál: „Aki nem hisz abban, mennyi jó 
ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és 

meglátja milyen sokan odaállnak mellé.” Szeretet, odaadás és cselekvés. A füzesgyarmatiak is nagy tisztelôi az 
ô munkájának, rengeteg adomány érkezett, tartós élelmiszer, ruházat, játékok, könyvek, virághagyma, amit szívbôl 
köszönünk mindenkinek, aki szeretettel adta. A lehetô legrövidebb idôn belül átjuttatjuk Nagyszalontára, az egyik 
gyermekotthonba.

Nagy örömünkre megtisztelt bennünket Csák János, Magyarország londoni nagykövete is, aki egy kicsit „haza láto-
gatott” hozzánk. Nagykövet úr régóta szeretettel és segítô szándékkal kíséri figyelemmel városkánk életét, így örömmel 
tett eleget Bere Károly polgármester úr meghívásának. A délelôtti szentmisét követôen fehér asztalnál, jókedvû beszél-
getés folyt a gazdaságról, hazaszeretetrôl és jövôbeni kapcsolatainkról. Az aranyló délutáni napsütésben megtekintette 
a Kastélypark fürdôt, és látva az abban rejlô potenci-
ált, jó szándékú tanácsokkal látta el a vezetést.

Este pedig a zenéjé volt a fôszerep. A Református 
templomban Rákász Gergely koncertorgonista adott 
fantasztikus koncertet. Nyitott, barátságos személyi-
sége néhány perc után elvarázsolta a hallgatóságot. 
Csodálatos zenéje és a hozzá kapcsolódó zenetörté-
neti elôadása mindent vitt azon az estén. Köszönjük, 
hogy jelenlétével segítette kezdeményezésünket, az 
„Építsünk játszóteret Füzesgyarmaton” mozgalmun-
kat! Aki eljött erre a különleges alkalomra hozzájárult 
néhány darabkával az építendô játszótérhez, köszö-
net mindenkinek!

Ibrányi Éva

Adomány A dévAi szent ferenc AlApítvány 
nAGyszAlontAi GyermekotthonánAk

2011. október 26-án reggel útnak indulhatott az a 
szállítmány Nagyszalontára, melyet a füzesgyarmati -és 
környezô települések jószándékú, segíteni akaró lako-
sai gyûjtöttek össze a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
gyermekei számára.

Az adománygyûjtést és a hozzá kapcsolódó rendez-
vényeket (Böjte Csaba testvér látogatása, Jótékonysá-
gi koncert) a Füzesgyarmat Jövôjéért Polgári Egyesület 
szervezte, koordinálta. 

Vida Imre egyesületi elnök vezetésével 2 mázsa 
tartós élelmiszert, 20 új paplant (Billerbeck Magyar-
ország), játékokat, könyveket, sok-sok ruhát adott át 
a kis csapat Makai István gyermekotthon vezetônek, 
Nagyszalontán.

Ibrányi Éva
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ÖnkormányzAti hírek

A 2011. október 13-ai testületi ülés vendége volt Farkas Zoltán országgyûlési képviselô, 
a Békés Megyei Önkormányzat elnöke, aki tájékoztatást adott az országgyûlési képviselôi 
munkájáról. Az önkormányzat honlapján (www.fuzesgyarmat.hu) a képviselô-testület üléseirôl 
készült jegyzôkönyvek megtekinthetôk, és itt teljes terjedelemben olvasható a Farkas Zoltán 
úr tájékoztatója, melybôl egy kivonatot teszünk közzé:

„Szeretném tájékoztatni a lakosságot az országgyûlési képviselôi munkámról, illetve arról, 
hogy a Parlamentnek melyek voltak az elmúlt idôszakban a legfontosabb feladatai annak ér-
dekében, hogy a Kormány által kitûzött célok megvalósuljanak. Az ország örökölt gazdasági 
helyzete miatt olyan intézkedéseket kellett meghozni, amivel van, aki egyetért, van, aki nem. 
A legfontosabb, hogy az ország ki tud-e kerülni ebbôl az adósságcsapdából. Ezért is születtek 
olyan döntések, mint a bankadó, ami a 2010-es egyensúly megtartásához szükséges volt. A 

másik fontos dolog, a magánnyugdíj-pénztár kérdése volt. Ha ezekre az intézkedésekre nem kerül sor, akkor még mi-
nimális gazdasági növekedésre sem került volna sor, és az ország mûködését megbéníthatta volna. Ha az államadóság 
a csôdhelyzet felé ment volna, akkor nem tudtuk volna kihasználni az európai uniós forrásokat. Az önkormányzatok 
esetében is, ha az önerô nem áll rendelkezésre, akkor elesnek a pályázati lehetôségtôl. Sajnos a 13 Észak-Békés 
megyei település közül soknak önhikire kellett pályázni, de Füzesgyarmat azok közzé tartozik, amely jelenleg tud fej-
leszteni, pályázatot benyújtani. Igyekszem szoros kapcsolatot tartani polgármester úrral, a képviselô-testülettel, hogy 
segítsem a város további fejlôdését. Az április 15-én kihirdetésre került Alaptörvény sok feladatot szab a Parlamentre 
2011-ben. Néhány sarkalatos törvényt már elfogadott, a költségvetés elfogadásáig még 25 ilyen törvényt kell elfo-
gadnia a Parlamentnek, hogy a 2012. január 1-jén az Alaptörvény életbe léphessen. Küszöbön áll az önkormányzati 
közigazgatási rendszer megújítása. Eddig már sok kritikát kapott, és szerintem is van még, ami finomításra szorul. A 
mindenkori kormánynak és a parlamenti többségnek a felelôssége, hogy az intézkedéseik hogyan szolgálják az állam-
polgárok érdekeit, milyen jövôképet vázolnak az állampolgároknak. Az önkormányzatokra további terheket nem tehet 
az állam, fôként, ha nem biztosít hozzá forrásokat. Az 1990 óta tartó önkormányzati rendszer a mostani formában 
fenntarthatatlan. Van olyan település, ahol sokat tudtak fejleszteni, mert olyan sok iparûzési adó folyt be, máshol pe-
dig a mûködtetésre sincs pénz. Az ország nyugati felében kormányzati segítséggel sok beruházás történt, az iparûzési 
adó többsége oda folyik be. Sokat dolgoztunk már eddig is azon, hogy Békés megye könnyebben megközelíthetô 
legyen, hogy a befektetôk ide is jöjjenek, nôjön a foglalkoztatás, több legyen az önkormányzatok bevétele. Ezek az 
önkormányzati és közigazgatási rendszerben nagy problémát jelentenek, a Kormány ezért még ebben az évben ezt 
szeretné átdolgozni. Más aspektusból kell megközelíteni, hogy milyen feladatok maradnak az önkormányzatoknál, mit 
kell kötelezôen az államnak ellátni. Meg kell keresni azokat az együttmûködési lehetôségeket az önkormányzatokkal, 
ami ennek a hatékonyságát mindenki számára egyformán biztosítja.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselô-testülete döntött, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetû 
felsôoktatási hallgatók, illetôleg felsôoktatási tanulmányokat kezdô fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. A települési önkormányzati ösztöndíjrész havi 
összegét 4.000.-Ft-ban határozta meg. Az önkormányzati támogatás kiegészül a megyei önkormányzat és állami tá-
mogatással és így a három forrásból évente 20-30 fô felsôoktatásban tanuló füzesgyarmati hallgató részesülhet 10 
hónapon keresztül 8-10.000,-Ft összegû havi támogatásban. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
pályázatok benyújtásáról döntött a képviselô-testület:

Polgármesteri Hivatal fûtéskorszerûsítésére, Ady Endre- és Toldi utcák fejlesztésére és felújítására, sportpályán 
mûfüves pálya építésére, helytörténeti kiadvány készítésére, valamint szabadtéri színpad és nézôtér kialakítására a 
fürdô területén.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
elismerés

Ezúton gratulálunk a Sárrét Száztagú Népdalkörnek, melynek tagjai között szerepel a füzesgyarmati Népdalkör is, 
akik 2011. november 12-én Szeghalmon, Aranypáva minôsítést kaptak. 

Ezúton gratulálunk a füzesgyarmati Népdalkör tagjainak, akik 2011. november 20-án Egerben, szintén Aranypáva 
minôsítést kaptak. A sikeres szerepléshez hozzájárult Györfi Gyula, aki immáron 28 éve készíti fel a csoportot. Szá-
mukra ez a minôsítés 1999 óta fennáll.

A további szép, valamint eredményes sikerekhez jó egészséget és kitartást kíván: Bere Károly polgármester és Botlik 
Tiborné jegyzô.
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európáBAn két keréken…

Az elmúlt éveket figyelve, szerencsére egyre többen 
vagyunk kisvárosunkban, akik szeretnek kerékpározni. Vi-
szont van egy fiatalember Füzesgyarmaton, aki immár 10 
éve sok-sok ezer kilométert tett meg két keréken nem 
csak Magyarországon, hanem Európa számos országá-
ban is. Csák Tibor még 2001-ben csatlakozott egy biciklis 
csoporthoz, akik már akkorra bejárták az ország egy ré-
szét, valamint a környezô országokba is „áttekertek”. 

Visszatekintve a kezdetek óta eltelt évekre, a kalandvá-
gyó gyarmati fiú, csak hogy néhány országot említsünk, bejárta két keréken Csehországot, Szlovákiát, Lengyelországot, 
Németországot, Ausztriát. De természetesen nem maradhatott el az úti célok közül a sokunk által vonzó tenger sem, 
hiszen egészen Triesztig, illetve Velencéig is szólt már az úti célja. Ennek a sportnak a szeretetétôl az sem riasztja 
vissza Tibort, hogy sokszor az idôjárás viszontagságaival, az esôvel, széllel, hideggel is meg kell küzdenie, sôt a hegyi 
szakaszok is megnehezítik olykor a túrát, hiszen többször volt olyan, hogy csak felfelé vitt az út, de maga a látvány és 
a tiszta, friss hegyi levegô mindenért kárpótolta. A kerékpártúrák sokszor meseszép kisvárosokon haladnak át, kifo-
gástalan minôségû, kitáblázott utak mentén, de nem ritkák a vízesések, kristálytiszta hegyi tavak, várromok, óvárosok 
látványa sem.

Büszkék lehetünk Tiborra, hiszen az elmúlt egy évtized alatt valóban hozzájárult sport szeretetével Füzesgyarmat tu-
risztikai marketingjéhez, ugyanis az általa kerékpárral körbejárt országokba elvitte településünk hírnevét is! Köszönjük, 
és kívánjuk, hogy az elkövetkezô években további országokat hódítson meg két keréken!

Suchné Szabó Edit, Önkormányzati képviselô

tisztelt füzesGyArmAtiAk!

Szabó Zoltán 42 éves - Füzesgyarmat, Achim András utcai lakos - 2011. szeptemberében súlyos munkahelyi 
balesetet szenvedett Franciaországban. A hetekig tartó kórházi ápolást követôen néhány hete hazaszállították 

otthonába, viszont az eddig felmerült költségek teljesen kimerítették a család anyagi lehetôségeit. 
A további, hosszúnak ígérkezô ápolásához, rehabilitációjához jelentôs összegre lesz még szükség.

Ehhez kérjük az együttérzô és segítôszándékú füzesgyarmati lakosok segítségét!

Felajánlásaikat a Takarékszövetkezetben befizethetik az 

54000052-15165064 számlaszámra.

Minden segítô hozzájárulást ezúton is köszönünk!

eGyütt A Gyermekekért

Örök vita: ki nevelje a gyermeket? Mi úgy gondoljuk, hogy a gyermek fejlettségét, neveltségi szintjét döntôen be-
folyásolja az otthonról hozott minta. Az oktatás elsôsorban a pedagógusok feladata – óvodában, iskolában egyaránt. 
Egy gyermek neveltségi szintje meghatározója teljesítményének. A nevelésrôl azt gondoljuk, hogy mindenki ért hozzá 
– mint a focihoz. Tény, hogy a NEVELÉS a családban kezdôdik, amelybe az ember beleszületik, és nem választja. Mire 
óvodába kerülnek a gyermekek, már rendelkeznek a családtól kapott szokásokkal, szabályokkal, egyéni képességek-
kel. A pedagógus feladata, hogy szülôi támogatással segítse a gyermeket a közösségbe, csoportba való beilleszke-
désben. Ez azt is jelenti, hogy az oktatási-nevelési intézmény nem veheti át a család szerepét. Kettejük jó kapcsolata 
azonban biztosítja a gyermek számára a kiegyensúlyozott fejlôdést.

Szükség lenne 
a gyermek har-
monikus fejlôdése 
érdekében az 
együttmûködésre, – 
erre kérjük Önöket.

Az óvónénik és a 
tanítónénik 

Katymarac Gergô 2011-10-05
Tóth József 2011-11-09
Sándor Zita 2011-10-12

Szénási Boglárka 2011-10-12
Szénási Kata 2011-10-12
Csétai Sándor 2011-10-14

Tarr Enikô 2011-10-15
Imre-Erdôs Zsombor 2011-10-17

Hôgye Máté 2011-10-21
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füzesGyArmAton is lesÚjtott
A „helyséG kAlApácsA”

2011. november 12-én, szombaton este 18.00 
órától egy különleges színházi élményben részesülhe-
tett Füzesgyarmat közönsége. A helyi mûvelôdési ház 
színpadán Petôfi Sándor: A helység kalapácsa címû 
eposzát keltette új életre Boka Gábor színidirektor, 
rendezô néhány lelkes amatôr segítségével. A sajá-
tos feldolgozásban elôadott és akciójelenetektôl sem 
mentes darab egy könnyed esti szórakozást adott a 
szép számmal megjelent közönségnek, akik lelkesen 
tapsolták végig a mûsort, de ennyivel ôk sem „úszhat-
ták” meg, óhatatlanul is az elôadás részesei voltak. 

Volt, aki a függönyt emelgette, volt, aki gyanútlan nézôbôl hirtelen a falu bírájává lépett elô, de a többiek sem tétlenkedhet-
tek, mert Boka Gábor, aki a mesélô szerepét töltötte be a darabban, folyamatosan aktív közremûködésre sarkallta ôket.

Ha már a mesélôrôl beszéltünk, említsük meg a többi 
szereplôt is. A címszereplôt, „szélestenyerû Fejenagyot”, a falu 
kovácsát Tôkés Miklós alakította már-már Bessenyei Feren-
cet is meghazudtoló hitelességgel. „Szemérmetes Erzsókot”, 
a megözvegyült kocsmatulajt Nagyné Turbucz Ágnes játszotta, 
számára csak a Petôfi által elôírt 55 éves bájok elôadása - 
lévén jóval fiatalabb annál -, jelenthetett kisebb nehézséget, 
mivel gyakorló vendéglátosként a kocsmárosnô szerepe nem 
állt túl messze tôle. Az ismeretlen nevû „helybéli lágyszívû kán-
tor” szerepében Vida Imrét láthattuk, aki parádésan alakította 
a két nô között ôrlôdô férfi szerepét. Ha már szó esett a másik 
nôrôl, a kántor harcias feleségét, „amazontermészetû Mártát”, 
Tôkésné Gali Mónika játszotta el, aki feltûnt karvezetôként és 
harangkötélként is, mindegyik szerepben mély átéléssel. Hogy konfliktus lehessen, szükség van egy sötétlelkû figurára is, ez 
pedig a darab szerint „Harangláb, a fondor lelkületi egyházfi”, akit jómagam, Kincses Zoltán alakítottam kisebb-nagyobb sikerrel. 
Ahol a gonosz, ott a jónak is meg kell jelenni, és meg is jelent „Bagarja uram, a béke barátja” szerepében, akinek hiteles ala-
kítását Csák Imre adta elô, aki helyi csizmakészítôként megmutatta nekünk és a közönségnek, hogyan kell mérföldlépô csizma 
nélkül is szélsebesen futni. De ki ne felejtsük „vitéz Csepü Palkót, a tiszteletes két pej csikajának jókedvû abrakolóját”, akinek 
figuráját Nagy Imre varázsolta elénk, hiszen neki volt a legtöbb szöveges szerepe. Olyan ôszinte vággyal üvöltött fel bort kérve a 
képzeletbeli kocsma közepén, hogy mindeki szájában összefutott a nyál a „hegy leve” után epekedve. 

Ilyen „parádés” szereposztás után nem lehetett két-
séges a siker, de félretéve a tréfát, a siker valódi oka az 
volt, hogy helyi szereplôk adták elô Petôfi Sándor zseni-
ális darabját a helybéli közönségnek, szomszédaiknak, 
ismerôseiknek, akik tapssal és nevetéssel jutalmazták, 
hogy ismerôsüket egy újfajta, eddig nem látott szerepben 
láthatták. Ez a helyi színjátszás igazi varázsa. Mi magunk 
is, akik a színpadon voltunk, nagyon jól éreztük magun-
kat. Boka Gábornak, a rendezônek és Ibrányi Évának, 
aki a „produceri” teendôket és az elôzetes castingot vé-
gezte az elôadás elôtt, köszönet a kellemes estéért és 
a tartalmas idôtöltésért. Reméljük, lesz folytatása, de 
akkor már egy kissé nagyobb létszámú szereplôgárdával 
vághatunk neki a következô darabnak.

Kincses Zoltán

ismét vAn ifi csApAtA A füzesGyArmAt sk nôi kézilABdA csApAtánAk!

2011/12 megyei I. osztályú bajnokságban elindult több év után ismét Füzesgyarmat város csapata. Kovács Gábor 
testnevelô tanár vezetésével az idén elballagott 8. osztályos tanulók kiegészülve a régebben kézilabdázó, de korábban a ver-
senyzéssel felhagyó lányokkal elindult a megyei bajnokságban. Az ôszi fordulók után az elôkelô második helyen telelhetnek a 
füzesgyarmati lányok. Ez azért különösen szép eredmény, mert az ifi bajnokságban náluk 2-3 évvel öregebbekkel kell felvenni 
a versenyt. Az ôszi fordulók után csupán egy vereséggel állnak a lányok a második helyen, a jelenlegi elsô helyezett tavasszal 
Füzesgyarmatra érkezik, és remélhetôleg sikerül visszavágni az ôszi vereségért. Az ifi csapat több tagja bemutatkozhatott a 
felnôtt csapatban is, ahol szintén nem vallottak szégyent, és biztosítják hosszú távra is a felnôtt csapat utánpótlását.
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emlékezés

„Egy ember addig él, míg emlékeznek rá.”/ Fekete István

A Kossuth utcai iskolatelep tanulói az idén is megemlékeztek iskolánk azon pedagógusairól, akik sajnos már nincse-
nek közöttünk. A gyerekek virágcsokrokat helyeztek el és mécsest gyújtottak volt kollégáink sírjain.  Tisztelettel emlé-
kezünk Rájuk: 

a Kossuth utcai iskolatelep tanítói 

A mezei futóverseny eredményei

Szeptember 28-án a Városi sportpályán kerület megrendezésre a 
hagyományos mezei futóverseny. Idén is igen szép számmal vettek 
részt az iskola tanulói.

eredmények:

1.-2. osztály lány:  1.-2. osztály fiú:
1. Vadász Alexandra 2.b 1. Homoki Szabolcs 2.a
2. Nagy Csenge Imola 2.a 2. Szitás László 2.a
3. Blaskó Réka 2.b 3. Poroszlai Zoltán 2.a

3.-4. osztály lány: 3.-4. osztály fiú
1. Hajdu Petra 4.a 1. Kovács Milán 4.c
2. Kiss Boglárka Sára 4.c 2. Szélpál Barnabás 4.b
3. Vadász Emese 4.a 3. Botos László 4.a

5.-6. osztály lány: 5.-6. osztály fiú
1. Kovács Réka 6.c 1. Földi Benedek 6.a
2. Éles Boglárka 5.c 2. Kovács Máté Zoltán 5.b
3. Barta Boglárka 6.c 3. Komáromi Richárd Gábor 6.c

7.-8. osztály lány: 7.-8. osztály fiú:
1. Kovács Kata 8.a 1. Kovács Dániel József 8.a
2. Petri Fruzsina 8.a 2. Sárközi Attila 8.a
3. Nyéki Mária 8.a 3. Herczeg Krisztián Imre 8.a

Osztályok közötti versenyben különdíjat kapott a legtöbb résztvevô alapján: 4.c, 5.b, 6.b osztály



hitBen és lélekBen
eGyházAink üzenete

novemBeri elkezdôdÖtt várAkozás…

Október elteltével nem ért véget az emlékezések sora. A 
szeretteink emlékére gyújtott gyertyák fényénél, melegé-
nél, a virágerdô borította sírok világából lassan átjutottunk 
a reménykedés, bizakodás krisztusi hitvilágába, mert no-
vember elhozza számunkra a karácsonyvárás elsô adventi 
vasárnapját, amikor szintén lángok gyúlnak fenyôgallyon 
nyugvó színes gyertyákon, életszeretet vágyával ragyogva 
be utunkat a betlehemi jászolbölcsô felé. De addig még 
kis gyülekezetünk és az egyesült kárpát-medencei Magyar 
Unitárius Egyház egész hívôserege a hónap közepén, no-
vember 13-án megemlékezett Dávid Ferenc egyházala-
pító püspökünk, a dévai várban 1579. november 15-én 
elszenvedett mártírhaláláról. Napjaink zsibongó, sokszor 
vallási türelmetlenségtôl, kizárólagosság és elsôbbség 
hangoztatásától sem mentes egyházi világában mind job-
ban megerôsödik egyházunk ama szent örökségének ér-
téke, amihez úgy ragaszkodunk az 1568-i vízkereszti, az 
erdélyi tordai országgyûlés döntése óta, amikor a világon 
elôször mondták ki, foglalták szigorú törvénybe a vallás-
háborúktól vérzô Európa e szép kis országában, hogy min-
denki azt a vallást gyakorolja, mely felfogásával megegye-
zik, mert a „hit Isten ajándéka”. Ez az egyedül magyar 
földön született magyar egyház, és vértanú püspöke, a 
kolozsvári Dávid Ferenc halhatatlan, elvitathatatlan érde-
me.

Az adventi úton gondoljunk arra is, hogy Isten szent 
ügyéért, Krisztusunkért, a megszületendô Messiásért 
hány és hány elôttünk járó hozta meg legnagyobb áldo-
zatát a történelem folyamán nem csak egyéni életükben, 
hanem egyházaink, keresztény-keresztyén magyar nem-
zetünk élete jobbrafordulásáért is. Adventi várakozásunk 
most is csak így válik közös karácsonyi Jézus-várássá. 

Legyen ebben a várakozásban sok ima és segítô szere-
tet! Ezt kívánja:

Balázsi László, mb.püspök-fôjegyzô 

----------------------------------------------------------------
tisztelt füzesgyarmatiak!

“Az élet egyik legszebb jutalma,
hogy miközben az ember másokon segít,
egyben önmagán is segít.” (Emerson)

Városunkban sok a nehéz körülmények között élô csa-
lád, összefogással és elszántsággal a megsegítésükre 
lehetünk, ezért kérjük Önöket, támogassák „II. Adventi 
börzénket”.

Elsôsorban tiszta, használható ruhanemûket, lábbeliket 
várunk (de szívesen fogadunk pl.: ágynemût, törölközôt, 
használati cikkeket stb.)

A gyûjtés helye: 
Polgármesteri Hivatal udvarán lévô raktárhelyiség 
ideje: 2011. december 2. (péntek) 9-18 óra.

Karácsony közeledtével az adományaikat ajándékként 
szeretnénk tovább adni.

Segítsünk helyben is!

Köszönettel: Margaréta Családos Egyesület
Kossuth Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézmény
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Örömökben gazdag ünnepi készülôdést
kívánunk mindenkinek!

A GyArmAtiAk kedvenc receptjei
kedvenc szelet  (BEKÜLDTE: KISS ILONA)

hozzávalók: 40 dkg liszt, fél csomag sütôpor, 12 dkg 
zsír,   2 kg cukor, 1 tojás, 1 pohár tejföl A krémhez: 20 dkg 
vaj, 25 dkg porcukor, 5 dl tej, 2 evôkanál cukor, 4 púpozott 
evôkanál liszt, 1 csomag vaníliás cukor, kakaó, rumaroma A 
tetejére: csokimáz

elkészítés: A tészta hozzávalóiból összeállítjuk a tésztát 
annyi tejföllel, hogy könnyen gyúrható legyen. 3 lapot sütünk 
belôle. A krémhez a vajat a porcukorral habosra keverjük. A 
tejbôl a cukorral és a liszttel sûrû krémet fözünk, és állandó 
keverés mellett kihûtjük. Kétfelé vesszük. Az egyik felét va-
níliás cukorral, a másik felét kakaóval és rumaromával íze-
sítjük. Az alsó lapot kakaós krémmel, a másikat a vaníliás 
krémmel kenjük meg, a tetejét bevonjuk csokimázzal. Más-
nap szeleteljük.

A vaníliás krémbôl díszíthetjük a tetejét.

novemberi-decemberi
ProgramajÁnlÓ

További részletekrôl érdeklôdjön a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közmûvelôdési Intézménynél
5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 10. • Tel./fax: 06-66/491-795 • fgykonyvtar@fuzestv.hu; hegyesi5525@gmail.com

hónap/nap hét napja rendezvény megnevezése, helyszíne rendezô szervezet

November 21-25. hétfô-péntek szûcs ferenc kiállítása
a Mûvelôdési Házban

HJVKKI

November 27. vasárnap Adventi fények címmel a vejsze együt-
tes fellépése a Mûvelôdési Házban

HJVKKI

December 17. szombat Adventi koncert a csökmôi fúvósok
fellépése a Mûvelôdési Házban

HJVKKI

December 21. szombat véradás a Mûvelôdési Házban Vöröskereszt


