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Komoly károkat okoz a belvíz Füzesgyatamaton is. 2.oldal

Ajánló
CsAládi nAp A Városi 
sportCsArnokbAn
Aranyvasárnap, 2010. decem-
ber 12-én délelôtt a Sárréti 
Gyöngyhalász Gyermeksport 
Egyesület rendezésében került 
sor az Egyesület történetében 
második alkalommal a „csa-
ládi nap” lebonyolítására a 
füzesgyarmati városi sportcsar-
nokban. 3. oldal

ÚjAbb rendezVényt szer-
Veztek A mArgArétások
Advent 4. vasárnapján az 
Egyesület Családi Karácsonyi 
Kézmûves délutánt tartott a 
Mûvelûdési Házban. 3. oldal

oVisok A nAgyCirkuszbAn
A Klapka úti ovisok lehetôséget 
kaptak december 7-én, hogy 
eljuthassanak a Fôvárosi Nagy-
cirkuszba a Grund Klub által 
szervezett „Mi van a puttony-
ban?” címû elôadásra.
 3. oldal

Ajánló
gyArmAton szilAj A 
mikulás
2010. december 5-én város-
unkban járt a Szilaj Mikulás, és 
vele érkeztek a Krampuszai is.
 4. oldal

motoros tAlálkozó 
gyArmAton
Az Anonymus Motoros Egyesü-
let 2010 december 18-án tar-
totta immáron hagyományos 
karácsony elôtti találkozóját, 
amelyre az egyesület tagjain 
kívül más motorosok is meghí-
vást kaptak. 5. oldal

megrendezték A 
bArAnyi kupát
A Füzesgyarmati csapat a har-
madik helyezést érte el.
 8. oldal

elkészült füzesgyArmAt 
Város önkormányzAtá-
nAk 4 éVes gAzdAsági 
progrAmjA betétlap

Új bábokAt kApott A bábCsoport

A Füzecske bábcsoport öt éve alakult meg iskolánk-
ban. Az eddigi években állatokat megformázó, kesztyûs 
bábokkal meséltünk. Többször is tartottunk elôadásokat 
városunkban, majd két éve már, hogy fellépünk az Orszá-
gos Bábos Találkozó Békés megyei elôdöntôjén. Mindkét 
alkalommal a szakmai zsûri „ezüst-minôsítéssel” és sok 
dicsérô szóval jutalmazta a gyermekek játékát. Tavaly két 
alkalommal felléptünk Dévaványán is.

A csoport létszáma ebben a tanévben 18 gyermekre 
bôvült. Idén már meghívásra a megyehatárt is átléptük, 
Bucsán szórakoztattuk karácsonyi mesejátékokkal a lelkes 
közönséget. Az idei tanév második félévében nagy terve-
ket dédelgetünk. A város Kézmûves Egyesületének tagjai 

elkészítették a csoport számára a „Rest Miska” címû ma-
gyar népmese botos bábjait. Fantasztikus munkát végez-
tek a csoport nagy örömére. Készítettek Miska bábot, ki-
rályt, szép és csúnya leányt, aranyhalat és egy édesanya 
bábot is. Karaktereik kifejezôek, könnyen megtarthatók 
és páros mozgatással életre kelthetôk. Az iskolavezetôk 
sikeres pályázatainak és a karbantartók ügyes kezének 
köszönhetôen megújul a bábparavánunk is. Többszintû 
paravánrendszerrel és az újbotos bábokkal ismét részt 
szeretnénk venni az Országos Bábos Találkozón, és termé-
szetesen a város mesét szeretô közönségének is szívesen 
mesélünk. A csoportot segítô kézmûveseknek, iskolánk 
vezetôinek, és a csoportban játszó gyermekek szüleinek 
is szeretnék ismételten köszönetet mondani.

Pálfi Judit tanító, bábcsoport vezetô
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Füzesgyarmat város bel- és külte-
rületén 2010 évben lehullott nagy 
mennyiségû csapadék következtében 
a felsô talajréteg vízzel telítôdött, így 
a mélyebben fekvô területeken belvíz 
elöntések következtek.

A külterületi elöntések miatt a be-
fogadó csatornák is megteltek, így a 
belterületrôl kimenô vizek lefolyása 
lelassult. Több helyen mederkotrási 
és átereszbontási munkát kellett el-
rendelni. Lakóépületek, melléképüle-
tek kerültek veszélybe, ezért szivaty-
tyúzási, mentési munkákat kellett 
eszközölni.

8 szivattyúval, 2 tûzoltóautóval lát-
tuk el a mentési feladatokat. A sze-
mélyi és egyéb feltételeket az Ön-
kormányzat biztosította közhasznú 
munkások és az önkéntes tûzoltók 
segítségével. A napi irányítás mellett 

a Vízügyi Igazgatóság szakembereivel, 
Katasztrófavédelem és Polgárvédelmi 
Szervekkel állandó kapcsolatot tartot-
tunk és tartunk fent a hatékonyabb vé-
delmi feladatok ellátása érdekében.

A helyzetelemzések során megálla-
pítható volt, hogy a korábban megépí-
tett belvízi végmûvek jól mûködnek, 
de bizonyos városrészeken elkerül-
hetetlen beavatkozások szükségesek 
ahhoz, hogy a veszélyeztetett terü-
leteket mentesíteni lehessen. Ezen 
munkák elvégzése érdekében felme-
rült egy kotrógép megvásárlásának 
lehetôsége. Az Önkormányzat dönté-
se alapján a gépvásárlás folyamatban 
van. Ennek segítségével remélhetôen 
rövid idôn belül megoldódhatnak a vá-
ros belterületén meglévô belvízvédel-
mi problémák. Természetesen rend-
kívüli helyzetekre felkészülni sosem 

lehet, de a különbözô megelôzési fel-
adatokat el kell végezni ahhoz, hogy 
ilyen esetben minél kevesebb károko-
zás történjen. Nagyobb odafigyeléssel 
a megelôzés érdekében az ingatlan 
tulajdonosok is sokat tehetnek, ha a 
magán tulajdonukhoz tartozó csapa-
dékvíz elvezetô árkokat, átereszeket 
idôben kitakarítják, karbantartják.

Bízunk abban, hogy nagyobb gon-
doskodással, összefogással ezeket a 
problémákat meg tudjuk oldani.

Füzesgyarmat Város Önkormány-
zat Képviselôtestülete a védekezési 
költségek és az útkárok enyhítése 
érdekében pályázatot nyújtott be az 
Önkormányzati Minisztériumhoz vis 
major tartaléktámogatásra.

Csák István, Mûszaki csoportvezetô

 tisztelt támogAtók! kedVes szülôk, füzesgyArmAti lAkosok!
A Füzesgyarmati Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsôde Gyermekeiért Alapítvány

az idén is szívesen fogadja adója 1%-át.
Alapítványunk a támogatásokat óvodai, bölcsôdei csoportok támogatására, tartósan beteggé vált gyermek 

gyógykezelésére, ill. hátrányos helyzetben lévô családok megsegítésére fordítja.

Adószám: 18381580-1-04            Segítségüket ezúton is köszönjük : a Kuratórium

belVíz gondok füzesgyArmAton
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Adni jó!

“Az élet egyik legszebb jutalma,
hogy miközben az ember másokon segít, 

egyben önmagán is segít.” (Emerson)

Szervezetünk néhány hónapja ala-
kult, de már több sikeres programon 
vagyunk túl. Ilyen volt például az „Ad-
venti börze”, mely az általános iskola 
együttmûködésével valósult meg. Vá-
rosunkban sok a nehéz körülmények 
között élô család, és most összefogás-
sal, valamint elszántsággal a megsegí-
tésükre lehettünk. Gyûjtöttük a ruhákat, 
kabátokat, cipôket, táskákat, egyéb 
használati cikkeket, melyek közül aztán 
az érintett családok válogathattak. Kö-
szönjük az adományozók felajánlásait, 
illetve Mindenkinek a segítô munkáját!

Advent 4. vasárnapján az Egyesület 
Családi Karácsonyi Kézmûves délutánt 
tartott a Mûvelôdési Házban. Minden 
szülô más-más dísz készítését vállalta, 
melyre - saját anyagból - már otthon 
elôkészültek. A délutánon ötven vet-
tünk részt, mely nagyon jó hangulat-
ban telt, szólt a zene, minden asztalnál 
mást-mást lehetett készíteni: készült 
csipke-szaloncukor, almagyertya-, dió 
asztali dísz, papírcsipke ablakdísz, 
üdvözlô kártya, szalagból, anyagból, 
gipszbôl, papírból készült fenyôdísz, 

angyalka, szalvétatartó…  Volt mézes-
kalács-díszítés, gipszfestés, a kiseb-
beknek lehetett színezni, rajzolni. 

A szülôk saját készítésû sütemé-
nyekkel és üdítôvel is készültek, 
azonban a délután fénypontja mégis 
a Mikulás megérkezése volt, minden 
gyermek mikuláscsomagot kapott, a 
kisebbek még verseket és dalokat is 
énekeltek neki. 

A szülôk és a gyerekek közösen úgy 
gondolták, hogy a sok szép elkészített 
díszbôl szívesen adnának másoknak is. 
Így karácsony elôtt pár nappal ezekbôl 
a díszekbôl vittünk a Borostyánkert 
Otthon karácsonyfájára is, ahol egy kis 
vers és dalcsokor keretében megaján-
dékoztuk az otthon lakóit.

Másnap az Egyesített Szociális In-
tézményben rendeztek karácsonyi ün-
nepséget, melyre, mint önkormányzati 
képviselô kaptam meghívást. Egyesü-
letünk tagjai, gyermekei szintén el-
jöttek velem, és megajándékoztuk 
az idôseket, hiszen kiemelten fontos 
számunkra a közösség, a család, és a 
generációk iránti tisztelet.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, 
Margaréta Családos Egyesület elnöke, 

Önkormányzati képviselô

füzesgyArmAti oVisok A fôVárosi nAgyCirkuszbAn
A Klapka úti ovisok lehetôséget kaptak december 7-én, hogy eljuthassa-

nak a Fôvárosi Nagycirkuszba a Grund Klub által szervezett „Mi van a put-
tonyban?” címû elôadásra. A rendezvényen való részvételt ezúttal is Suchné 
Szabó Edit, a füzesgyarmati Grund Klub vezetôje szervezte meg. Az utazás 
busszal történt, amit a szeghalmi Csaba Metál Zrt. Igazgatója, Kitajka Béla Úr 
biztosított ingyen a gyerekek és a felnôttek részére. A buszozás a gyerekeknek 
nagyon tetszett! Az elôadás 11 órakor kezdôdött, melyet a gyerekek csillogó 
szemekkel néztek. Nagyon színvonalas mûsorban volt részünk. A gyerekeket 

és felnôtteket egyaránt elbûvölték a bohócok, akrobaták, állatidomárok. A gyermekek hatalmas tapssal és kiabálással 
fogadták a fellépôket. Megható volt látni a boldogságtól ragyogó kis arcokat, hiszen sokan közülük most elôször jártak a 
Nagycirkuszban. Az egész napos programot követôen a gyerekek a korai esti órákban érkeztek haza, igaz elfáradva, de tele 
voltak csodálatos élményekkel. Ezúton is szeretnénk megköszönni Suchné Szabó Edit képviselôasszonynak, hogy most 
már nem csak az iskolások számára, hanem az ovisok részére is megszervezte a kirándulást! Külön köszönet Kitajka Béla 
Igazgató Úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a buszt, és az Óvó néniknek, Makráné Editkének és Kovácsné Terikének, 
hogy elkísérték a gyerekeket és együtt tölthettük ezt a kellemes napot! Klapka úti óvoda Szülôi Munkaközössége

CsAládi nAp A Városi 
sportCsArnokbAn

progrAm:
9:00-  III.-IV. osztályosok – Szülôk- testvérek 

labdarúgó mérkôzése
9:30- Fiúk-lányok labdarúgó mérkôzés
9:55- Aerobic bemutató
10:00-  I.-II. osztályos labdarúgó bemutató 

mérkôzés Szeghalom- Füzesgyarmat
10:30-  Tornaterem: 

Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport 
Egyesület éves közgyûlése

10:45-  Hetes rúgó- dobó verseny 
Közben: tombola húzás

11:00-  Lány kézilabda mérkôzés 
Szülôk- testvérek- diákok csatája

11:30-  Felsôs foci- Tanár- szülô- diák 
mérkôzés

Aranyvasárnap, 2010. december 12-én 
délelôtt a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport 
Egyesület rendezésében került sor az Egyesület 
történetében második alkalommal a „családi 
nap” lebonyolítására a füzesgyarmati városi 
sportcsarnokban. Bár az idôjárás hirtelen vált 
hideggé, és a hóesés is riaszthatta az elindu-
lástól a résztvevôket, mégis szép számban vol-
tak jelen és remek hangulatban telt a délelôtt.

A rendezvény azzal az elképzeléssel jött létre, 
hogy a szülôk közelebbrôl is megismerhessék 
az egyesületben folyó munkát és gyermekeik-
kel közösen sportolva, játszva mérhessék fel 
azt a fejlôdést, mely – remélhetôleg – a rend-
szeres sportolás következtében bekövetkezett 
gyermeküknél. Ezen kívül a gyerekek számára 
is ösztönzést jelent, ha látják, hogy szüleiket a 
szóbeli beszámolókon túl is érdekli annyira a 
sportolásuk, hogy hajlandóak idôt és energiát 
áldozni arra, hogy egy-egy sportrendezvényen 
aktívan is részt vesznek. Az ilyen jellegû közös 
programok erôsíthetik a szülô-gyermek, de az 
edzô-szülô közötti kapcsolatokat is. A jövôben 
remélem, hogy még többen felismerik ennek a 
kezdeményezésnek a jelentôségét és jelenlét-
ükkel támogatják az egyesületet. 

Kiemelném a családi nap egyik színfoltját, 
azt, hogy a szülôk elôtt elôször mutatkozha-
tott be az elsô-másodikos tanulók labdarúgó 
csapata, akik Szeghalommal játszhatták le az 
„örök” rangadót. Összességében elmondható, 
hogy akik jelen voltak a tavalyi rendezvényen, 
azok az idén is itt voltak. Remélem, hogy 
jövôre még többen leszünk.

Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület
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tAVAly még A mikulás is szilAj Volt

A Szilaj Lovas Egyesület a korábbi évekhez hasonlóan 
2010-ben is számtalan eseményt rendezett, valamint 
rendezvényen vett részt. Megrendezték az I. Télûzô és Ta-
vaszváró farsangi lovas felvonulásukat és az I. Anyák napi 
szalonnasütésüket. Jelen voltak és bemutatót tartottak a 
Lovas Barátok Egyesülete által megrendezett lovas napon 
és a Szent István-napi lovas vigadalmon, a Kertészszige-
ti Falunapon, a Kézmûves Nap kidobolásán, valamint a 
Németi Juditék által megrendezett Szüreti Felvonuláson.

Részt vettek Földesen a Pünkösdi Lovasversenyen, 
Berekfürdôn és Túrkevén, az amatôr versenyeken, és ok-
tóberben megrendezték második alkalommal a saját há-
ziversenyüket is. A felsorolt megmérettetéseken számos 
eredményt sikerült elérniük, amivel öregbítették az Egye-
sület és a város hírnevét, csakúgy, mint az idén is meg-
rendezett III. Lovas-táborukkal, melyre igen sok helyrôl 
utaztak hozzájuk a résztvevôk.

December 5-én a városban járt a Szilaj Mikulás és a 
Krampuszai, akik délután kérésre házhoz is mentek, és 
ajándékcsomagokkal kedveskedtek a gyerekeknek. Az 
Egyesület lovasai a délelôtt folyamán felvonultak a város 
utcáin, és szaloncukrot osztottak. Itt szeretnék megkö-
szönni Tóthné Bíró Tündének és családjának, hogy a fel-
vonulás alatt meleg teával és finomságokkal várták ôket.

December 23-án megrendezték I. Lovas Karácsonyu-
kat, ahol a gyerekek eltölthettek egy délutánt a lovak 
társaságában, fát díszítettek, és megajándékozták ôket 
különbözô finomságokkal. A résztvevôk lovagolhattak, csu-
takolhattak, szaloncukrot kereshettek, és még sok vidám 
program várt mindenkire ezen a napon. A Mikulásnap és 
a Lovas Karácsony sikerén felbuzdulva az Egyesület sze-
retné a két rendezvényt az idén is megszervezni

2011-es év tervei között szerepel még versenyek, bemu-
tatók, rendezvények lebonyolítása. Negyedik alkalommal 
is meg kívánják szervezni hagyományos lovas táborukat, 
és az elmúlt évben elindított anyák napi szalonnasütést és 
télûzô farsangi felvonulást. Emellett részt kívánnak ven-
ni minden versenyen, bemutatón, rendezvényen, ahová 
meghívást kapnak, és egy nyílt napon szeretnék magukat 
megmutatni a városban és a Füzesgyarmat határain kívül 
élôk számára is. Továbbra is vállalnak lovagoltatást, lovag-
lást, versenyre való felkészítést, versenyeztetést, bemuta-
tózást születésnapokon és más rendezvényeken.

Elérhetôségeik: Szabó Erzsébet
5525 Füzesgyarmat, Mikszáth u. 2.
szilajlovasegyesulet@citromail.hu • 06-30/898-67-57

A Szilaj Lovas Egyesület tagjai szeretnének mindenkit 
megkérni arra, hogy adója 1 %-ával támogassa egyesü-
letüket!  Adószám: 54000052-11024697

Anonymus éVzáró

Az Anonymus Motoros Egyesület már évek óta hagyományosan no-
vember – december környékén a tagjai számára évzáró vacsorát tart, 
ahol lehetôség nyílik megbeszélni az adott évben történt események, 
kirándulások élményeit. A korábbi évek sikerén felbuzdulva az ôsz fo-
lyamán úgy döntöttünk, hogy kibôvítjük az évzárót, így elküldtük a meg-
hívókat a régióban mûködô motoros kluboknak, egyesületeknek, baráti 
társaságoknak. Visszajelzések alapján elég jó részvételre számoltunk.

Józsi barátunk felajánlotta, hogy együttesével szívesen eljönne zenélni, és 
hozott magával még egy csapatot. Így már két zenekarunk volt, a Rotorika 
és a Gyújtópont. A finom marhapörköltet Báló Zsolt és Dányi Zoli fôzték. 

December 18-án este egymás után érkeztek a vendégeink a rossz 
úthelyzet ellenére Makóról, Gyuláról, Békésrôl, Mezôberénybôl, Sápról, és nem utolsó sorban Nagyváradról, így közel 
százan gyûltünk össze. A vacsorát követôen kisebb csoportok alakultak ki, ahol különféle élménybeszámolók, beszélge-
tések zajlottak. A másik helyiségben a húrok közé csaptak a zenészek. Így mindenki választhatott igényeinek megfelelô 
idôtöltést, sokan mindkettôbôl kivették részüket. Volt olyan csapat, amelyik kihasználta a strand adta lehetôséget is. 
Szerencsére mindenki jól érezte magát. Úgy gondoljuk, ezzel a rendezvénnyel méltó módon sikerült lezárni a 2010. 
esztendôt. Anonymus Motoros Egyesület
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kedVes füzesgyArmAtiAk, tisztelt támogAtók!

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekeiért 
Alapítvány az idén is szívesen fogadja adója 1%-át.

Alapítványunk a támogatásokat a gyermekek táboroztatására, 
színházlátogatására, oktatási eszközök fejlesztésére fordítja.

Adószám: 18379761-1-04
Segítségüket ezúton is köszönjük!    Tisztelettel: A Kuratórium

tisztelt füzesgyArmAtiAk!

Véget ért egy esztendô, és útjára indult egy másik. Polgármesterként és magánemberként 
mindenekelôtt kívánok Önöknek sikeres és boldog Újévet. Kívánom, hogy érjék el kitûzött céljaikat, va-
lósítsák meg terveiket, vágyaikat, álmaikat. A híreket hallgatva és a médiumokat figyelve azt tapasztal-
hatjuk, hogy igen nehéz helyzetben van Európa, és talán még nehezebb helyzetben van Magyarország. 
Hazánkban lezárult egy idôszak, véget értek a választások, és most következhet a szorgalmas is kitartó 
munka idôszaka. Az új kormányzat megalkotta elsô önálló költségvetését, amely láthatóan egy biztonsá-
gi és stabilizációs költségvetés, és amely leginkább arra törekszik, hogy a mûködôképesség megôrzése 
mellett megtartsa az ország hitelképességét a szó minden értelmében.

Mi is szeretnénk megalkotni az országos költségvetés ismeretében a magunk jövô évre vonatkozó 
számvetését, és büszkén állíthatom, hogy sikerült egy olyan költségvetési tervezetet összeállítanunk, 

amelynek segítségével normál körülmények között gond nélkül mûködésben tarthatjuk településünket. Itt szeretnék köszönetet 
mondani és gratulálni minden önkormányzati dolgozónak, aki részt vett ebben a hatalmas munkában. Bízom abban, hogy a Testü-
let is hasonlóképpen viszonyul majd a tervezethez, és saját ötleteivel, véleményével gazdagítva elfogadja azt. A legutóbbi lapszám 
megjelenése óta Füzesgyarmat más tekintetben is gyarapodott, hiszen december 20-án erôss laura krisztina és december 
23-án Aggott laura is meglátta a napvilágot. Ezúton szeretnék gratulálni a két Laura szüleinek, családjának, és kívánom, hogy 
a választott névnek megfelelôen övezze babérkoszorú gyermekeik életét és majdani munkásságát. Mindezek mellett végre tosa 
Arpad francisc is letehette 2010. december 17-én az állampolgársági esküjét, és ezáltal teljes jogú tagjává vált közösségünk-
nek. Kívánom neki, hogy büszkén viselje az állampolgárságot, és legyen hasznos polgára Magyarországnak és Füzesgyarmatnak.

Zárásképpen kívánok Önöknek még egyszer örömteli, boldog és sikeres új esztendôt, mint ahogy ezt kívánom Füzesgyarmat 
városának is. Magam, a Képviselô-testület és az Önkormányzat minden dolgozója nevében ígérhetem, hogy mindent meg fogunk 
tenni ennek érdekében. bere károly, polgármester

önkormányzAti hírek

Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselôtestülete a 2011. 
december 16-án megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

•  Az ivóvíz és csatornadíjak emelését a szolgáltató 10 és 20 
%-os javaslatától eltérve lényegesen alacsonyabb szinten 
határozta meg a lakosság részére.

•  2011. január 1-tôl a lakosság által fizetendô ivóvíz díj: 
217,70 Ft/m3 (5 % emeléssel), csatorna díj: 300,00 Ft/
m3 (10 % emeléssel), mely összegek az ÁFA-t nem tartal-
mazzák.

•  A szippantás közszolgáltatási díja 2011. január 1-tôl bruttó 
10.000 Ft/5 m3-ben lett meghatározva, melybôl a lakos-
ság részére 66 % kedvezményt biztosít az önkormányzat, 
így 2011. január 1-tôl a lakosság által fizetendô szippantá-
si díj bruttó 4.400Ft/m3 lett, mely 10 % emelést jelent.

•  A szemétszállítási díja a lakosság részére 50 Ft/hó összeg-
gel emelkedett, így a 2011. január 1-tôl a lakosság által 
fizetendô díj 120 literes edényzet esetén bruttó 874,28 Ft/
hó lett, mely 7.7 % emelést jelent.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szilárd hulladékszállítást 
végzô Békés-Manifest Kht. a hulladékgyûjtô szigeteken szelektív 
hulladékgyûjtésre elhelyezett konténereket január hónapban el-
szállítja. Jelenleg városunkban a Bio Sales KFT a ped palackokat 
házhoz menô szolgáltatással gyûjti térítésmentesen a lakosságtól. 
A szolgáltató a gyûjtést ebben az évben tervezi kiterjeszteni a vállal-
kozásokra is és egyéb hulladékokra is, így a papírra és az üvegre.

Elôzetes tárgyalások szerint a gyûjtés házhoz menô szolgálta-

tással és a gyûjtô szigeteken is lesz. Errôl a Képviselôtestület a 
februári ülésen kap tájékoztatást, mely alapján dönt a szolgál-
tatás bôvítésérôl. A döntést követôen a lakosságot tájékoztatjuk 
majd. Lényeges, hogy a szelektív hulladékgyûjtés a lakosság 
részére térítésmentesen folyamatos lesz továbbra is.

A Bölcsôde áthelyezésérôl döntött a Képviselôtestület. A Má-
tyás úti óvoda épületébe költözik tavasszal a bölcsi.

A Bethlen utcai épületet teljes egészében megkapja a 
Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat kistérségi intézménye. 
Az épület a Szociális Kistérségi Felzárkóztató Program keretein 
belül 12.500.000 Ft állami támogatással, 4.633.956 Ft ön-
kormányzati saját erôbôl, összesen: 17.133.956 Ft beruházási 
költségbôl felújításra kerül ebben az évben. 

A decemberi ülésen is döntött a képviselôtestület vállalkozók 
munkahely teremtô támogatásáról. Támogatásban részesült l fô 
tartós foglalkoztatására vállalt kötelezettség miatt: Nagy Endréné 
Füzesgyarmat, Csokonai út 23. sz. alatti lakos 500.000 Ft 

A Kossuth utca 19. szám alatti, bezárt tejcsarnok épületének és 
hozzátartozó 2774 m2 telek hasznosítására, kereskedelem, szol-
gáltatás, vagy munkahelyteremtés céljára; míg a Kossuth u. 60. sz. 
alatti, 1996 m2 nagyságú telekingatlan hasznosítására befektetôk 
részére ajánlati felhívást ír ki az önkormányzat fejlesztési elkép-
zeléseihez kapcsolódó turisztikai, vagy egyéb célú hasznosítás, 
ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó beruházásra. Az ajánlat elbírá-
lásánál elônyt élvez, aki pihenôparkot és játszóteret is kialakít. A 
részletesebb ajánlati felhívás a www.fuzesgyarmat.hu honlapon 
megtekinthetô vagy tájékoztatást ad Bere Károly polgármester.

2011. február 11-én a 
Füzesgyarmati Spotcsarnokban 
ismét megrendezésre kerül az 
OVI FARSANG. Igazi mulatságra 
számíthatnak az érdeklôdôk, lesz 
mesejelenet, farsangi fánk, csa-
ládi vetélkedô, a CSÖKMÔI FONÓ 
táncháza, és végül a KISZEBÁB el-
égetéssel végképp szándékunkban 
áll elûzni a telet.
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hitben és lélekben
egyházAink üzenete

ÚjéVi gondolAt

Tekintetem a hegyekre emelem:
Honnan jön segítségem? 

Segítségem az Úrtól jön, aki az eget 
és a földet alkotta. 

Zsoltárok könyve 121,1-2

Ez a zsoltár zarándokének, amelyet 
az évenkénti nagy ünnepre igyekvô 
zarándokok énekeltek.  Messze földrôl 
mentek az emberek Jeruzsálembe, 
amelyet hegyek vettek körül. Minden 
egyes hegy megannyi akadályt, ve-
szélyt, erôpróbát jelentett a számukra. 
S amikor a zarándok felnéz az elôtte 
tornyosuló akadályokra, felsóhajt: „Te-
kintetem a hegyekre emelem…”

Bizony nekünk is vannak „hegye-
ink”, amelyek olykor félelmetesen 
magasak. Ilyen hegy lehet a diák szá-
mára egy nehéz vizsga, betegnek egy 
mûtét, mozgásában akadályozottnak 
egy lépcsô, gyászolónak egy sírha-
lom, szeretetre vágyónak a magány, 
sebzett szívûnek egy bántó szó, cse-
lekedni vágyónak az erôtlenség. Ilyen 
hegyként tornyosul nemzetünk elôtt 

több társadalmi probléma, egyhá-
zunk elôtt gyülekezeti gondok, bajok. 
Mindnyájunknak vannak „hegyei” és 
lesznek ebben az új esztendôben is, 
amelyek félelemmel, aggódással töl-
tik el szívünket. A zsoltárossal együtt 
mi is tegyük fel a kérdést: „Honnan 
jön segítségem?”

Milyen jó, hogy a 121. zsoltár vá-
laszol kérdésünkre: „Segítségem az 
Úrtól jön, aki az eget és a földet al-
kotta.” Azt üzeni a zsoltáros, ne csak 
a „hegyre” nézz, (életed gondjaira, 
bajaira) hanem nézz a hegy fölé és 
lásd meg az Urat. Lásd meg azt, aki 
hatalmasabb a hegyeknél. Lásd meg 
azt, akirôl a 90. zsoltár azt mondja: 
„Mielôtt hegyek születtek, mielôtt a 
föld és a világ létrejött, öröktôl fogva 
mindörökké vagy te, ó Isten!”

Vezet az életutunk sokszor félelme-
tesen magas hegyeken át, tele aka-
dályokkal, próbatételekkel, de mellet-
tünk van az, aki a legfélelmetesebb 
hegyet is megmászta, a szenvedés 
hegyét, a Golgotát. Az Ô megtört tes-
tével vitte a keresztet, amelyen életét 
adta oda értünk. 

Éppen ezért, az új esztendôben, ha 
félelmetes, megmászhatatlan hegyek 
tornyosulnak elôtted és szorongva 

kérdezed a zsoltáríróval együtt: „Hon-
nan jön segítségem?”, halld meg 
a bátorítását: „Segítségem az Úrtól 
jön”! Bízz benne! Ô valóban megse-
gít, csak hittel kérd! Ámen

Baráth János
---------------------------------------------

„Adjon isten, Ami ninCs…”

Arany János, nagy költônk hí-
res, új esztendôt köszöntô versé-
nek visszatérô refrénjét választottam 
gondolataim címének. Nekünk, uni-
táriusoknak nagyon kedves e költôi 
kívánság megfogalmazása, mert mi 
is így köszönünk a mindennapok-
ban: Adjon Isten… Hitfelfogásunkat 
teljesen megalapozza a költô a 10. 
versszak végén, hogy miért is bízzuk 
Teremtônkre most az elinduláskor is 
életünket: „Tudj’ Isten, mi minden 
nincs ez új esztendôben!” 

Karácsony után, az óévi hálaadó 
számadás és az újévi köszöntés éj-
jelén olyan szépen szólt templomunk 
harangja az éjszakai istentiszteletün-
ket követôen, hogy elnyomott minden  
püffögtetéses, petárdásos, durrogta-
tásos zajt, lármát, mert mi Istennek 
köszöntük meg az eltelt évet minden 

süssünk sAját peCsenyét! 
Ezentúl rendszeres rovatként jelentkezünk az Amondó hasábjain az Önök ötletes 
receptjeivel. Kérjük, küldjék be az impresszumban megjelölt elérhetôségeinkre 
kedvenc ételeik elkészítési módját.

AmerikAi krémes (BEKüLDTE: GAZSÓNÉ KOVÁCS ANDREA)

A tésztához: 7 tojás sárgája • 20 dkg cukor • 20 dkg liszt • 1 cs sütôpor • 2 
ek kakaó • 13 ek víz A krémhez: 7 tojás fehérje • 7-10 ek cukor • 2 cs vaníliás 
pudingpor • 6 dl tej díszítéshez: 3-4 dl tejszín (vagy Hulala) • reszelt csokoládé 
..................................
elkészítés:
1. A tojás sárgáját kikeverjük a cukorral, a vízzel, majd hozzádolgozzuk a sütôporos lisztet és a kakaót. 2. Közepes lángon (kb. 180 
fok) kb. 20 percig sütjük. (A tepsi mérete: 27 x 37 cm.) 3. A tojás fehérjét a cukorral kemény habbá verjük. 4. A pudingport a 
vízzel simára keverjük és felfôzzük. Még forrón összekeverjük a habbal és a tészta tetejére kenjük. 5. További 10-15 percig szintén 
közepes hômérsékletû sütôben sütjük. Majd hagyjuk teljesen kihûlni. 6. A tejszínt kemény habbá verjük, és a teljesen kihûlt tészta 
tetejére kenjük. Reszelt csokoládéval jól megszórjuk.

tisztelt támogAtók,
kedVes füzesgyArmAtiAk!

A Füzesgyarmat Idegennyelvi Oktatásáért 
Alapítvány az idén is szívesen fogadja adója 

1%-át. Az alapítvány a támogatásból 
befolyt összeget a gyermekek táborozta-
tására, idegennyelv oktatására, oktatási 

eszközök fejlesztésére fordítja.

Adószám: 18390296-1-04
Támogatásukat elôre is köszönjük!

Tisztelettel: A Kuratórium

2011. január 28-29-én füzesgyarmati gazda-és Vadász napok cím-
mel városunk ad helyet a konferenciának és vadászati kiállításnak.

Meghívott elôadóink: Czomba sándor, foglalkoztatáspolitikáért felelôs 
államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium

farkas imre, közigazgatási államtitkár, Vidékfejlesztési Minisztérium, 
búsi lajos, vidékfejlesztésért felelôs helyettes államtitkár, vidékfejlesztési 
Minisztérium, pektor jános, Magyar Vadász Szövetség fôtitkára.

A jelentkezési feltételekrôl érdeklôdni lehet: Hegyesi János Közmûvelôdési 
Intézmény, Lévainé Homoki Éva intézményvezetônél: 06-30/829-8685; 
e-mail: fgykonyvtar@fuzestv.hu
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eseményével, jó és megpróbáló tör-
ténéseivel együtt, és Istenünk áldá-
sát kértük a titkokkal tele útszakasz 
minden percére, hogy Ô adjon meg 
mindent, ami  nincs, mert csak Ô 
tudja egyedül, hogy mire van, lesz 
szükségünk. Mi, teremtményei csak 
álmodozni, tervezgetni, célokat kitûzni 
tudunk, amire természetesen Isten 
munkatársaiként szükség is van, de a 
valóra válásért egyedül Ô a garancia:

Bármit cselekszünk, hasztalan, 
Csak múló percnek épül, 
És eltûnik majd nyomtalan 
Isten áldása nélkül!” 
Ki jóra ösztönöz, segít, 
Ki mindnyájunknak Atyja, 
Munkáink apró köveit 
Szilárdan összetartja. 
A jó Isten megszenteli 
A kezdetet s a véget, 
Szívünk virággal lesz teli, 
Ha az Ô napja éltet. 
De, bármi épül, hasztalan,  
Csak múló percnek épül, 
És el fog tûnni nyomtalan 
Isten áldása nélkül.”

(Rudnyánszky Gyula verse)

Egy sok megpróbáltatással, de szép 
eredményekkel tele év után vágjunk 
hát neki a nagy ismeretlennek, 2011. 
évünknek. Ez a mérföldkô is csupán 
egy porszem Isten örökkévalóságában, 
de nekünk életünk meghatározó szaka-
sza lehet, ha Isten áldásával, akarata, 
törvényei szerint törekszünk megélni.

„Kevés legyen a könny, s csilin-
geljen sok gyermek-nevetés, Magva 
szakadjon ôsi búsulásnak, s tûnjön 
rút szenvedés!”  Adja Isten, hogy úgy 
legyen! Szép farsangi napokat, tartal-
mas estéket kíván tisztelettel város-
unk minden lakójának:

Balázsi László
mb. unitárius püspök-fôjegyzô

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

szeplôtelen fogAntAtás
ünnepe A füzesgyArmAti
kAtolikus közösségben

2010. december 12-én, délután 
17-kor, a füzesgyarmati Szeplôtelen 
Fogantatás katolikus templom, vi-
szonylag hosszú szünetelés után, 
búcsúját ünnepelte. A búcsúi szent-
misét celebrálta, és az Isten Igéjét 
hirdette Ondavay Tibor atya, esperes, 
mezôtúri plébános.

Szeplôtelen Fogantatás 1854 óta 
dogma (hittétel) a Katolikus Egyház-
ban. Maga az ünnep sokkal régebbi, 
a Keleti (Ortodox) Egyházban egyes 
helyeken 10., illetve 11. században 
már ülték az ünnepet. A Katolikus 
Egyházba 1060-ban vezették be 
elôször, mégpedig Angliában. Az ün-
nep arra vonatkozik, hogy Isten, Jé-
zus Krisztusra való tekintettel, földi 
édesanyját, Máriát fogantatásának 
elsô pillanatától megóvta az áteredô 
bûntôl és minden más bûntôl, külön-

leges kegyelme által. 1850-ben IX. 
Pius pápa (1846-1878) körkérdést 
intézett a világ püspökeinek, hogy a 
hívô közösség hisz-e ennek az ünnep 
hittételi tartalmában. A 603 megkér-
dezett püspök közül 546 a hívek ne-
vében támogatta az ünnep dogmává 
(hittétellé) nyilvánítását, amit a pápa 
ünnepélyesen kihirdetett 1854-ben. 
Négy évvel késôbb, Lourdes-ban 
(Franciaország) a Szûz Mária meg-
jelent több alkalommal Bernadette 
Soubirous-nak, egy 14 éves kislány-
nak, megjelent, azt hangsúlyozván, 
hogy „Én vagyok a Szeplôtelen Fo-
gantatás”. Ezek a megjelenések csak 
igazolták a pápa hittételi döntését. 

Cibian Miklós, plébános

ökumenikus imAhét 
füzesgyArmAti AlkAlmAi:

2011. január 18.
kedd 17 óra

RÓMAI KATOLIKUS KÁPOLNA

2011. január 19.
szerda 17 óra

UNITÁRIUS TEMPLOM

2011. január 20.
csütörtök 17 óra

REFORMÁTUS GYüLEKEZETI HÁZ

kultÚrális AjánlAtunk:

A Kultúra Napja alkalmából ajánlja 
a Hegyesi János Városi Könyvtár és 
Közmûvelôdési Intézmény a lakosság 
számára, Kocsis Csaba fotográfus a 
„Barbaricum” címû kiállítását.

A megnyitó 2011. január 25-én 
kedden 17 órakor lesz, ezt követôen 
„Beregfürdôi énekes poézis” címû 
elôadást hallhatják. A kiállítás 2011. 
január 25 – február 04-ig látogatha-
tó, nyitvatartási idôben.

Mindenkit szeretettel várunk a 
megnyitóra és a kiállításra!
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bArAnyi kupA

A kupát 25 éve rendezzük meg Baranyi 
János emlékére, aki testnevelô tanár volt 
a füzesgyarmati általános iskolában.

Baranyi János 1936. március 23-án 
született Békéssámson községben. Általá-
nos iskoláját szülôfalujában és Hódmezô-
vásárhelyen végezte, majd Kiskunfél-
egyházán érettségizett a tanítóképzô 
testnevelési tagozatán. 1955. augusztus 
1-jén került Füzesgyarmatra. 1956-ban 
megházasodott, feleségül vette Csicsely 
Zsuzsanna tanítónôt. Egy fiuk szüle-
tett. 1960-ban beiratkozott a Szegedi 
Tanárképzô Fôiskola levelezô tagozatá-
ra, ahol 1964-ben testnevelés-történe-
lem szakos általános iskolai tanári dip-
lomát szerzett. Az ezt követô években is 
elsôsorban az iskola sportéletével foglal-
kozott, minden szabadidejét sportrendez-
vények szervezésére, a tanulók versenyek-
re való felkészítésére fordította. Munkáját 
szeretettel, lelkesedéssel végezte, s ezt 
elöljárói különbözô elismerésekkel, kitün-

tetésekkel jutalmazták. Különösen a torna 
és a kézilabda vonzotta, de érdekelte min-
den, ami sport volt. Sajnos mindössze 49 
évet élt. Embersége, lelkiismeretessége, 
a sport iránti rajongása tette ôt feledhe-
tetlenné iskolánkban és településünkön. 
Ezért döntöttünk úgy, hogy futballtornát 
rendezünk tiszteletére. A torna elôtt min-
dig koszorúval tisztelegünk Baranyi János 
emléke elôtt.

A környezô települések IV. korcsoport-
ját, azaz a 7.-8.-osztályos tanulókat érinti 
a kupa. A gyôztes serleg vándor jelleggel 
bír, tehát minden évben az viszi haza, aki 
az elsô helyen szerepel. Idén hat csapat 
vett részt, melybôl öt vidéki csapat volt. 
(Bucsa, Szeghalom, Szeghalom-Péter 
András Gimnázium, Körösladány, Vésztô). 
A tornát két csoportban bonyolítottuk le, 
melyben körmérkôzések voltak, tehát he-
lyezés szerint játszották a meccseket a 
gyerekek. Az 5. helyért Bucsa és Vésztô 
csapata versengett, ahonnan Bucsa ke-
rült ki gyôztesen.

A 3. helyért Szeghalom és Füzesgyarmat 
játszott, melyen Füzesgyarmat nyert. (1-1-
es végeredmény után nyertünk büntetô 
rúgásokkal). Az 1. helyért Körösladány 
mérkôzött a szeghalmi Péter András Gim-
názium csapatával, amit a gimnázium 
nyert 4-0-ra. Különféle elismerések közül 
a legjobb hazainak járó díjat, Komáromi 
Tamás szerezte meg. A torna méltókép-
pen szolgálta Baranyi János emlékét.

Nyéki Szabolcs, edzô

szAVAlóVerseny

Iskolánk alsó tagozatos munkaközössége november 
23-án és 24-én rendezte meg alsó tagozatos gyermekek 
számára a hagyományossá vált ôszi Szavalóversenyt. A 
rendezvénynek a Hegyesi János Városi Könyvtár adott ott-
hont. 47 gyermek szavalta el a szakmai zsûri, a felkészítô 
pedagógusaik és szüleik, vendégeik elôtt versüket. A zsûri 
mindkét napon méltatta a tanulók szorgalmát, érthetô be-
szédét és az alkalomhoz illô megjelenését.

Minden évfolyam elsô helyezett versmondója képviseli 
iskolánkat és városunkat a Vésztôn megrendelésre kerülô 
Területi Szavaló Versenyen.

1. évfolyam: I. Szabó Loránd, II. Nagy Csenge Imola, 
III. Czinege Kálmán, Mester Lili

2. évfolyam: I. Szabó Attila, II. Nagy Bence, III. Hegyesi 
Dominika, Talpa Julianna

3. évfolyam: I. Furkó Bálint Miksa, II. Szabó Zoltán, III. 
Lukács Lili

4. évfolyam: I. Czinege Inez, II. Nagy Anna, Nagy 
Bíborka Anikó III. Dobrotka Zsolt

felkészítô pedagógusok: Pálfiné Bíró Éva, Köleséri 
Gabriella, Pálné Tóth Ilona, Tóthné Nagy Ilona, Zs. Nagyné 
Lakatos Ilona, Koósné Horváth Angéla, Égetôné Tóth Juli-
anna, Pálfi Judit

Szeretettel várunk mindenkit február 12-én, szombaton a napközi konyhán 
megrendezésre kerülô bálra.

kínálataink:
–  Mûsorral kedveskednek a helyi Általános, a Mûvészeti Iskola tanulói és a 

bucsai Árvalányhaj Kamara Táncegyüttes
–  Jó hangulatban eltöltött kellemes este a 

-val.
– Ízletes bôséges vacsora, italpult, értékes nyeremények, tombolatárgyak

• 18:00 – 18:30 Gyülekezô
• 18:40 – 19:30 Megnyitó és mûsor
• 19:40-tôl Vacsora

Jegyelôvétel és bôvebb felvilágosítást kaphatnak Hegyesi-Gorgyán Nóránál 
az iskolában. Elérhetôsége személyesen vagy a 06 66/491 - 755 tel.számon. 
Támogatójegyek kaphatóak 200.-Ft , 400.-Ft ill. 1000.-Ft- os áron

Nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik szórakozni szeretnének, akik támo-
gatni szeretnék a gyermekeket, hiszen ez az Alapítvány a gyermekeinkért, az 
unokáinkért jött létre! Szívesen fogadjuk támogatásaikat, felajánlásaikat!

számítunk érdeklôdésükre! A bál szervezôi
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