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Készülnek a disznótoros finomságok a gyarmati Vadásznapon.  2.oldal

Ajánló
mAdáretetés

Környezettudatos nevelés je
gyében, a Kossuth utcai iskola
telep gyermekei madáretetôket 
helyeztek ki, az iskola udvarán.
 2. oldal

sok A kóbor eb 
gyArmAton

A város gondoskodni kíván ar
ról, hogy a település területén 
nagy számmal elôforduló csa
tangoló kutyák mennyiségét 
lecsökkentse.
 3. oldal

Hegesztô gyAkornokok A 
kukA roboticsnél

Januárban nyolc gyakornok 
kezdte meg három féléven ke
resztül tartó szakmai gyakorla
tát a cégnél.
 3. oldal

Ajánló
közterületfelügyelôt 
AlkAlmAz A város

Az új évtôl megváltoztak a köz
terület használat szabályai és 
ennek foganatosítására felvet
tek egy felügyelôt.
 4. oldal

szépolvAsó verseny

Az alsó tagozatos munkakö
zösség másod, harmad és ne
gyedéves diákoknak szépolva
só versenyt rendezett.

5. oldal

budApesten jártAk Az 
unitáriusok
A Farsang jegyében az Unitá
rius Gyülekezet egy csoportja 
látogatást tett a fôvárosban.
 7. oldal

gyArmAtiAk sÍeltek 
szlovákiábAn
 8. oldal

kisgyermekek A 
tisztább környezetért 

szelektÍv HullAdékgyÛjtés Az óvodábAn

A megváltozott fogyasztói szokások következménye 
a rengeteg szemét. Tartozunk annyival magunknak, de 
legfôképpen gyermekeinknek, hogy egészséges tiszta kör
nyezetben próbáljunk élni (amennyire rajtunk múlik)! Ne 
pazaroljuk feleslegesen szûkös természeti erôforrásainkat, 
ne borítson el bennünket a szemét! Ehhez legjobb út, 
ha szelektíven gyûjtjük a hulladékot. Magyarországon kb. 
hatmillió embernek, a lakosság több mint felének van 
erre lehetôsége. A felhalmozott mûanyag ezer évig bomlik 
le, az üveg az idôk végezetéig szennyezi a környezetet, 17 
hatalmas fát kell elpusztítani egy tonna papír létrehozásá
hoz. A szelektív gyûjtés során a hulladék újra felhasznál
ható nyersanyaggá nemesedik, így kevesebb a szemét. 
Sajnos városunkban igen siralmas az állapot a környezet
tudatos magatartás, szelektív hulladékgyûjtés terén (jóval 
az országos átlag alatt).  Ezért kezdeményezzük az óvodá
ban ezt a tevékenységet, ezáltal formáljuk szemléletüket, 
szokásaikat a gyermekeknek. Haza viszik ezt a jó gyakor
latot, hatni tudnak szüleikre, a felnôtt társadalomra, és 
egy generáció már ebben a szellemiségben nô fel.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a Városi Önkormányzat 
és a Füzesgyarmati Napközi Otthonos Óvodák és Bölcsôde 

Gyermekeiért Alapítvány támogatásával 2010 szeptem
berében birtokba vehettük a MOBIL SZELEKTÍV SZIGE
TET. Ennek segítségével viszonylag kis helyen egyszerûen 
megoldható a szelektív hulladékgyûjtés az óvodában.

Doma Ildikó, óvodapedagógus, környezeti nevelô
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i. füzesgyArmAti gAzdA- és vAdásznApok
2011. jAnuár 28-29.

Elsô alkalommal került megrendezére hagyomány
teremtô céllal ez a rendezvény Füzesgyarmaton.

A program elsô napján konferencia keretében sok 
értékes információt hallhattak a résztvevôk prominens 
személyektôl. A rendezvényt Bere Károly, Füzesgyarmat 
város polgármestere nyitotta meg, majd Farkas Zoltán, a 
Békés Megyei Közgyûlés elnöke, országgyûlési képviselô 
és Dr. Balogh István az Agrár Munkaadók Szövetségének 
képviseletében köszöntötték a megjelenteket.

A konferencián elôadást tartott Búsi Lajos, vidékfejlesz
tésért felelôs helyettes államtitkár, aki kiemelte, hogy a 
társadalom minden szegmenséhez szorosan kapcsolódik 
a vidékfejlesztési politika (agrár, szociálpolitika, ipar, gaz
daságpolitika, területfejlesztés). Beszélt az Új Széchenyi 
Terv vidékfejlesztéssel kapcsolatos részleteirôl, amely a 
városunkban élô gazdákat is érinti (fiatal gazdaprogram, 
kertészetiállattartó programok). Felhívta a figyelmet a 
kombinált pályázati lehetôségekre is.

Dr. Jáczku Tamás, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
fôosztályvezetôje hasznos, aktuális információkat osztott 
meg az érdeklôdôkkel a jelenleg érvényes foglalkoztatást 
érintô kérdésekben. Kiemelte, hogy célként kell kijelölni 
minél több ember visszavezetését a munka világába, hang
súlyozva az értékteremtô munka fontosságát. Kibôvült a 
pályázók köre is, vállalkozások, egyházak, civil szerveze
tek is pályázhatnak az önkormányzatok mellett a BPJben 
(bérpótló juttatásban) részesülôk foglalkoztatása esetén.

Dr. Ligetvári Ferenc professzor, akadémikus „A vízgaz
dálkodás szerepe a foglalkoztatásban” címû elôadásában 
felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzeti jövôképet a víz
gazdálkodáspolitikára kell építeni. Véleménye szerint a 

víztározás szempontjából Békés megyének kiemelkedô 
jelentôsége van és lesz a jövôben.

Végül, de nem utolsó sorban Szél István a Magyar Va
dászszövetség képviseletében tartott érdekes elôadást a 
vadgazdálkodásról, fôbb vadjaink hasznosításának alaku
lásáról. A világranglistákon tekintélyes helyet foglalunk el, 
dámszarvas tekintetében pedig világelsôk vagyunk.

A konferencia zárásaként Szél István úr és Csák István, 
a Füzesgyarmati Vadásztársaság elnöke közösen nyitot
ta meg a Vadászkiállítást, mely a helyi vadásztársaság 
életébôl adott ízelítôt, illetve féltett trófeáikat is bemutat
ták vadászaink.

A rangos eseményt a szombati napon vidéki disznó
toros program követte, megfûszerezve a Szeghalmi Íjász 
Egyesület bemutatójával, a vésztôi Csüllög István ügyes 
vadászkutya társaival, és ráadásként malac szépségver
seny színesítette a programot, ahol fontos szempont volt 
az elbírálásnál a csinos pofika és a formás csülök.

Bízunk benne, hogy az 
elsô alkalommal megren
dezett Gazda és Vadász
napok hagyományt fog 
teremteni. A következô 
esztendôben szeretnénk 
megcélozni a vadász társa
dalmat a vadászati turizmus 
érdekében. Az elmúlt hét
vége alatt sok kapcsolat, 
barátság szövôdött, vendé
geink láthatóan jól érezték 

magukat. Reményeink szerint minden ezt követô évben 
visszatérnek Füzesgyarmatra egyegy értékes pihentetô 
hétvégére.

Ibrányi Éva, alpolgármester 

környezettudAtos nevelés – mAdáretetés

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a 2011es esztendô madarának 
a széncinegét választotta. Ennek a madárnak a megmaradásában, állománynagyságá
nak megôrzésében nagy szerepe van a sok kihelyezett téli madáretetônek. Az iskolánk 
udvarán lévô etetôk rendszeres élelemmel való ellátásával mi is példát szeretnénk 
mutatni mindenkinek, hogy naponta tegyünk egy keveset környezetünk védelméért, 
hiszen csak így lehet esély arra, hogy megôrizzük azt, amink van. A tél során napi 

rendszerességgel gondoskodunk az iskolánk udvarára látogató madarakról, mindennapi vendégeinkrôl, a széncinegékrôl, 
tengelicékrôl s a megmegjelenô vörösbegyekrôl, zöldikékrôl. Remek lehetôség adódik így a madármegfigyelésre, a tapasz
talati úton történô kreatív környezeti nevelésre. Törekszünk arra, hogy segítsük tanulóink környezettudatos magatartásának 
kialakítását, hogy minél jobban értsék, hogy az ember a természet része, és csak akkor boldogulhat, ha kész együttmûködni 
környezetével, és nem uralkodni akar felette.

Kossuth utcai iskolatelep tanítói
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kóborló kutyák füzesgyArmAt utcáin

Az utóbbi idôben újra rendkívüli módon megszaporodtak városunkban a kóbor ebek.
A „gazdátlan” kutyák céltalanul, sokszor ijedten szaladgálnak a járdán, parkokban, kö

vesúton, akadályozva a jármûforgalmat. Félelmet keltenek a járókelôkben, gondot okoz
nak a gépjármûvezetôknek. Füzesgyarmat Önkormányzata több intézkedést tett arra, 
hogy ez a helyzet megszûnjön. Évek óta alkalmaz gyepmestert, akinek egyik feladata volt 
a kóborló kutyák befogása. Megalkotta az ebtartás szabályairól szóló 33/2008. (XII.16.) 
Kt. sz. rendeletét, melyben szankciókat helyez kilátásba azok ellen, akik ôrizetlenül köz
területre engedik kutyájukat, vagy nem akadályozzák meg, hogy kutyájuk a szomszédos ingatlanra átmenjen.

Önkormányzatunk 2010. november hónapjától 1 fô közterületfelügyelôt alkalmaz, akinek feladatkörébe tartozik többek 
között az is, hogy intézkedjen abban az esetben, ha közterületen gazdátlanul kóborló kutyát lát. Intézkedése alapján a gyep
mester befogja a kutyát. Amennyiben a kutya tulajdonosa vagy gondozója ismertté válik, ellene szabálysértési eljárást kez
deményez. 2011. március 1jétôl helyszíni bírságolási jogkörrel is fog rendelkezni, és a kóborló kutya tulajdonosát 20.000 
forintig terjedô helyszíni bírsággal sújthatja. Kidolgoztuk a feltételét annak, hogy fúvócsöves kábító lövedék alkalmazásával 
könnyítsük meg és tegyük biztosabbá a közterületen kóborló kutyák befogását. 

A befogott kutyák ôrzésérôl és gondozásáról a gyepmester gondoskodik. A tulajdonosnak 14 nap áll rendelkezésére ah
hoz, hogy a kutyáját átvegye, természetesen a befogási és tartási, valamint  ha nem volt oltva veszettség ellen  az oltási 
költségek kifizetésének terhével. Rendeletünk szerint 30 napos tartás után kell dönteni az eb sorsáról. Sajnos amennyiben 
senki nem fogadja magához, vagy nem tudjuk menhelyen elhelyezni, kíméletesen el kell altatnunk.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben bárkinek elvész, vagy elkóborol a kutyája, érdeklôdjön a polgármesteri 
hivatalban Szôke Szabolcs közterületfelügyelônél, hogy a kedvence esetleg megtalálhatóe a befogott kutyák között.

Az önkormányzat minden erôfeszítése és intézkedései ellenére utcáinkon egyre több a kóborló, ôrizet nélküli kutya. Ez 
ellen csak együtt, összefogva tudunk eredményesen cselekedni. Településünk rendjének és tisztaságának fenntartását, 
csak az önkormányzat és a lakosság együttmûködésével, közös erôvel tudjuk biztosítani. Ebben az együttmûködésben bízva 
kérjük a tisztelt kutyatulajdonosokat, hogy vigyázzanak kutyájukra, és ne engedjék ki ôrizetlenül közterületre. Úgy gondos
kodjanak kedvencükrôl, hogy tartásuk az emberi életet, testi épséget és egészséget ne veszélyeztesse.

 Fehér László, aljegyzô

Hegesztô gyAkornokok füzesgyArmAton

2011. január 17.tôl a Kuka Robotics füzesgyarmati telephelyének 
hegesztô üzemében nyolc gyakornok kezdte meg három féléven keresztül 
tartó szakmai gyakorlatát. Szakmai képzésükért Bartó Zoltán és Báthori 
Zoltán felelnek, míg vállalati beilleszkedésüket Földesi Réka segíti. Képün
kön gyakornokaink mentoraikkal láthatók.

önkormányzAti HÍrek

A szelektív hulladékgyûjtés bôvítésérôl tájékoztatták az ön
kormányzatot a BioSales Bt. képviselôi a 2011. január 27
ei testületi ülésen. Minden lakos külön értesítést kapott arról, 
hogy 2011. január 1tôl házhoz menô szolgáltatással papír, 
üveg, mûanyag szelektíven gyûjthetô hulladékok frakcióra kiter
jesztették a gyûjtést. Így a hulladékgyûjtô szigetekre már nem 
kell elvinni a lakosoknak a hulladékokat, hanem a kiosztott zsá
kokba gyûjthetik és a gyûjtési napokon – mely minden hónap 
utolsó szerdájára esik – az elszállítás és a cserezsák kiosztása 
megtörténik.


A kastélypark fürdô intézményvezetôjének, vass ig-

nácnak 2011. január 31ével – nyugdíjazása miatt – a 
munkaviszonyát megszüntette az önkormányzat. Az in
tézmény új vezetôjének kovács márton, Füzesgyarmat, 
Lenin u. 24. szám alatti lakost bízta meg a képviselô
testület, 5 évre.



A Füzesgyarmat Város Önkormányzat honlapjának megújulására 
új, korszerû webtechnológiára épülô weboldal létrehozását tûzte ki 
célul a képviselôtestület, melynek elkészítésére pályázatot hirdet. 

A részletes pályázati kiírást az önkormányzat honlapján: 
 www.fuzesgyarmat.hu címen lehet elérni.


Az önkormányzat képviselôtestülete meghosszabbította 

dr.Jánky Béla szülész nôgyógyász fôorvos szerzôdését, mely alap
ján Füzesgyarmaton minden páros héten, kedden 17 órától 19 
óráig a szakorvosi ellátást a védônôknél vezetett elôjegyzés alap
ján  – a rákszûrés kivételével – térítésmentesen veheti igénybe 
a lakosság.


2011. február 8án a Víziközmû Társulás közgyûlésén megálla

pításra került, hogy az érdekeltségi hozzájárulás hiányosan került 
eddig befizetésre, így a kintlévôség behajtásáról sürgôsen intéz
kedni kell, mert ezzel a lakosság veszélyezteti a 2.2 milliárdos 
szennyvízberuházás megvalósítását. 

A társulás jogász alkalmazásával intézkedik a kintlévôségek 
beszedésérôl, aki a lakosokat levélben értesíti a hátralékról, és 
mindennapos ügyfélfogadással, jogi tanácsadással, a lakosokkal 
történô személyes egyeztetéssel intézi a feladatot.
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tájékoztAtás közterület-
HAsználAtról

A város utcáin számtalan helyen 
tapasztaljuk azt, hogy közterüle
ten a házak elôtt tárolnak építé
si hulladékot, téli tüzelôt (botfákat, 
vagy összefûrészelt faanyagot), 
mezôgazdasági munkagépeket, pót
kocsikat, utánfutókat, valamint olyan 
reklámeszközöket, melyekre nem kér
tek közterülethasználati engedélyt.

2010. novemberétôl az önkor
mányzat közterületfelügyelôt alkal
maz. Munkájához tartozik többek 
között a közterülethasználattal kap
csolatos önkormányzati hatósági fel
adatok ellátása is. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 
Képviselôtestülete a közterület hasz
nálatáról szóló 22/2010. (XI. 25.) Kt. 
számú rendeletével szabályozta a köz
terület nem rendeltetésszerû használa
tának szabályait és feltételeit. Rendelet 
letölthetô a http://www.fuzesgyarmat.
hu/onkorm/rendelet.html elérési útvo
nalon. A rendelet értelmében a köz
terület rendeltetésétôl eltérô haszná

latához engedély szükséges, az ezzel 
kapcsolatos kérelmet rendszeresített 
formanyomtatványon, a Polgármesteri 
Hivatalban Szôke Szabolcs közterület
felügyelônél kell benyújtani.

A nyomtatvány letölthetô Füzes
gyarmat Város honlapjáról a http://
www. fuzesgyarmat .hu/onkorm/
kerelem.html elérési útvonalon. A 
közterülethasználati díjakat a helyi 
rendelet melléklete tartalmazza.

Azt, aki a közterületet nem 
rendeltetésszerûen használja, és nem 
rendelkezik engedéllyel, a közterület
felügyelô 20.000 Ftig terjedô hely
színi bírsággal sújthatja, vagy ellene a 
helyi rendeletbe foglaltak megszegé
se miatt szabálysértési feljelentést te
het, mely szabálysértés 30.000 Ftig 
terjedô pénzbírsággal sújtható.

Kérem a tisztelt lakosságot, 
hogy aki fentiek alapján használja 
Füzesgyarmat város közterületeit, azt 
csak az önkormányzat képviseletében 
eljáró polgármester által kiadott en
gedély birtokában tegye. 

A közterület használatának 
megszûnésekor a használó köteles a 

területet az eredeti állapotába vissza
állítani.

Megkérjük a lakosságot, hogy 
jogkövetô magatartással, az önkor
mányzattal együttmûködve tegyenek 
meg mindent közterületeink szépsé
gének és tisztaságának megôrzése 
érdekében.

A közterület használatáról, 
védelmérôl, díjáról szóló 22/2010. 
(XI. 25.) Kt. számú rendelet 1. számú 
melléklete a 2011. január 1tôl alkal
mazandó díjakról. A közterület eltérô 
használatának engedélyezésével kap
csolatban várom a lakosság megke
reséseit.

Szôke Szabolcs, közterületfelügyelô

tAvAszi forgAlomélénkÍtô kAmpány

A Tourinform KörösSárrét Iroda és a KörösSárrét Tu
rizmusáért Egyesület 2011 tavaszán a következô kiállítá
sokon fog részt venni:
budapest – utazás kiállítás (2011. március 3-6)

A megye összes kiállítója egy standon állít ki. Ilyen még 
nem volt! A KörösSárrét két pultot rendelt. Március 5én 
a Gál cukrászat fogja termékeivel a standhoz csalogatni a 
nagyközönséget.
budapest – feHovA (2011. március 17-20)

A tervek szerint a két évvel ezelôttihez hasonlóan idén is 
a térség vadásztársaságainak összefogásával készített A/4
es méretû 3szor hajtogatott kiadvánnyal jelennek meg.
debrecen – utazás kiállítás (2011. március 25-27)

Debrecen jelentôs küldô terület. A Regionális Marketing 
Igazgatóság standján Orosházával közösen bérelt pulton 
lesznek a kiadványok.

szolnokon (április 1-2) és veszprémben (április 
9-10) békés megye díszvendégként jelenik meg, 
mely jelentôs reklám lehetôség a körös-sárréti tér-
ségnek is.

Az információs tevékenység részeként a szervezôk 
konkrét értékesítési (elôfoglalási) tevékenységet is sze
retnének végezni. A csatlakozó szolgáltatók által leadott 
csomagajánlatok alapján A/4es ajánlatokat készítenek, 
melyet a helyszínre érkezô érdeklôdôk könnyen áttekint
hetnek. Ezen túl egy kb. 10 kockából álló prezentációt is 
megtekinthetnek az adott szállásról. A csatlakozók vállal
ják, hogy a kiállítások ideje alatt elôfoglalók részére 10% 
kedvezményt biztosítanak a listaáraikból.

A térség általános bemutatását két új kiadvánnyal is 
teszik majd, melyek az olvasó figyelmét a négy nyelven 
mûködô térségi turisztikai honlapra, a www.sarretitura.
hu oldalra irányítja. Ismét lesz turisztikai totó is! Ezzel a 
címlista további bôvítését célozzák meg, mivel minden ki
állítás után egy hosszú hétvégét sorsolnak ki a kitöltôk 
között. A kampányhoz a KörösSárrét Turizmusáért Egye
sület tagjai ingyen, egyéb szolgáltatók 4000 Ftért csat
lakozhatnak. A vendégforgalom növelése összefogással, 
közös munkával elérhetô cél lehet!

Tôkésné Gali Mónika

AnyAkönyvi HÍrek

2011ben eddigi születettek száma 4 fô:

Tasnádi Anna Réka 2011.01.10.
Gyáni Dorina 2011.01.28.
Köleséri Viktória 2011.01.30.
Hajnal Zoé 2011.02.03.

A sürgôsségi ügyelet száma:

06-66/371-234
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A budApesti nemzeti
jégszÍnHázbAn jártunk!

Tudva levô, hogy már évek óta foglalkozom a 
füzesgyarmati gyermekek programszervezésével, ezért 
úgy gondoltam, hogy ismét színesítem a palettát, így 
elvittem egy kisebb csoportot a Nemzeti Jégszínházba. 
2011. január 27én egy busznyi ovis, iskolás és néhány 
felnôtt kíséretében ellátogattunk a budapesti Nemzeti 
Jégszínházba. Az idôjárás is igen jeges volt, de a biz
tonságos busznak köszönhetôen  melyet ismételten a 

szeghalmi CsabaMetál Zrt.nek, azon belül is Kitajka Béla Igazgató Úrnak köszönhetünk –, szerencsés volt az utunk.
A Csipkerózsika címû jégmesét láthattuk, amely a Grimm testvérek klasszikussá vált meséje, és Csajkovszkij fülbemászó zenéjé

nek aláfestésével kápráztatott el bennünket. A jégmese két felvonásban tárta elénk ezt a csodaszép történetet, a gyermekek nem 
kis ámulatára. Nagyon sok fantáziadús jelmez és kosztüm, magával ragadó dallamok, különleges fényhatások, látványos díszletek, 
vetített hátterek, elemek tették felejthetetlen élménnyé ezt az elôadást. Ezt követôen a gyermekek kívánságára a McDonald’sba 
is ellátogattunk. A buszon jó hangulatban telt az utazás, hiszen a gyerekek jó kedvérôl a szülôk és az óvó néni gondoskodott. Késô 
délután értünk haza a kirándulásról. A gyermekek mosolyát figyelve és a visszajelzések alapján az elôadás nagyon tetszett nekik! 

Mivel lassacskán csak közeledik a tavasz, ezért úgy gondoltam, hogy a következô program, amit megszervezek a gyermekek 
számára, az a Nyíregyházi Állatparkban egy egész napos kirándulás lesz.

Suchné Szabó Edit, Önkormányzati képviselô

szépolvAsó verseny

Az alsó tagozatos munkaközösség 
2011. január 26án Szépolvasó versenyt 
rendezett második, harmadik és negye
dik osztályos tanulók számára. A szakmai 
zsûrik elôtt évfolyamonként zajlott a ver
seny, ahol 41 gyermek mutatta be folya
matos és kifejezô olvasási készségét.

10 perces felkészülés után a máso
dikosok mesét, a harmadikosok regény
részletet, a negyedikesek pedig mondát 
olvastak fel a zsûrinek és az érdeklôdô 

szülôknek, vendégeknek. A zsûri méltatta 
a gyermekek szorgalmát, türelmét, igye
kezetét és felhívta figyelmüket az eset
leges szóismétlések, olvasástechnikai 
hibák elkerülésére.

A jók közül a legjobbak a következô gyer
mekek voltak ezen a délutánon. A 2. évfo
lyamból nagy bence (2.a) lett az elsô, és 
Hegyesi dominika (2.a) a második Pálné 
Tóth Ilona felkészítésvel, míg a harmadik 
helyet Szabóné Oláh Irén tanítványa pus-
kás blanka szerezte meg (2.c).

A 3. évfolyamban Zs. Nagyné Lakatos 

Ilona tanítványai közül lukács lili (3.c) 
érte el az elsô, míg sárközi márta (3.c) 
a második helyezést. A harmadik helyen 
kádár katica (3.b) Laskai Margit tanít
ványa végzett.

A negyedikesek között csató domini-
ka (4.c) végzett az élen, zs. nagy ben-
ce (4.a) lett a második, és rácz géza 
péter (4.c) érte el a harmadik helyezést. 
Az elsô és harmadik helyezett felkészítôje 
Pálfi Judit, míg a második helyen végzô 
tanuló felkészítô tanára Égetôné Tóth Ju
lianna volt.

egészségmegôrzés
légúti fertôzések megelôzése

A tél végén az orvosi rendelôben megjelenô betegek túlnyo
mó többsége légúti fertôzés panaszaival keresi fel orvosát. Az 
influenza mellett számos vírus és baktérium lehet okozója a 
náthával, köhögéssel, torokfájással, lázzal vagy akár láztalanul 
fejfájással, végtagfájdalommal, esetlegesen hányással, hasme
néssel is társuló tüneteknek. Specifikus védettséget az influen
za és annak leggyakoribb szövôdményei ellen védôoltás biztosít, 
ezzel kapcsolatban bôvebb információt mindenki kérhet házior
vosától, emellett néhány alapvetô szabály betartásával sokat 
tehetünk az egészségünk megôrzése érdekében.

Ezek közé tartozik a minôségi és mennyiségi pihenés, fo
lyadékfogyasztás, vitamindús étrend, mozgás, friss levegô, s a 
higiénia, és jó tudni, hogy mind az aktív, mind a passzív dohány
zás fokozza a légúti panaszokat.

Felnôtteknél 8 óra, gyermekeknél kornak megfelelôen több, 
nyugodt, csendes, füstmentes környezetben, kényelmes fek
helyen, jól átszellôztetett, 18°C körüli hômérsékletû szobában 
történô alvás szükséges naponta. Oda kell figyelni a folyadékbe
vitelre, a napi folyadékigény 1,52,5 l, mely a kor mellett függ a 
fizikai aktivitástól is, s láz hatására az igény tovább emelkedik. 
Folyadékpótlásra a víz való, emellett napi egyegy alkalommal 
teával, gyümölcslével, tejjel érdemes szomjunkat oltani. A tea 
immunerôsítô hatással is rendelkezik, célszerû ilyenkor a ka
milla, borsmenta, csipkebogyó, hársfateát elônyben részesíte

ni. Fontos, hogy étrendünk változatos legyen, s naponta több 
alkalommal szerepeljen gyümölcszöldség is az étlapunkon, a 
vitamintartalom miatt a nyers idénygyümölcsök mellett ilyenkor 
mirelit gyümölcs és zöldség fogyasztása javasolt. Ezek alkalma
zása a gyümölcscukor bevitelével csökkentheti az egyéb szén
hidrátokra való igényt is. A friss levegôn való tartózkodással, 
rendszeres testmozgással egyrészt állóképességünket javíthat
juk, másrészt idônket nem töltjük feleslegesen a tv, számítógép 
elôtt, megspékelve azt esetleg nassolással is, mely nemcsak 
ebben az idôszakban kerülendô. Fontos, hogy rétegesen, a 
hômérsékletnek megfelelôen öltözködjünk. 

A sorban utoljára került, de nem szabad elfelejtkezni a 
higiénérôl sem. Fontos a helyes zsebkendôhasználat. Ismert 
a régi közhely: „zsebkendôbe köhögj, tüsszents”, kerüld a 
köhögôs, beteg emberek társaságát, a zsúfolt helyeket, bevá
sárlóközpontokat, moss naponta többször kezet folyó víz alatt, 
ne nyúlj feleslegesen szádhoz, orrodhoz, szemedhez.

Összefoglalva ugyanazt tudnám leírni, mint amit pár éve az 
önkormányzat felkérésére a lakosság egészségügyi helyzetének 
javításával kapcsolatban örök érvényû tanácsként már megfo
galmaztam. Ha sikerül elérnünk, hogy több gyümölcsöt és zöld
séget egyenek, mint édességet; gyakrabban oltsák szomjukat 
vízzel, mint üdítôitallal; több idôt töltsenek el a szabadban és 
mozgással, mint a tv és a számítógép elôtt ülve; többet beszél
gessenek, mint chateljenek; gyakrabban járjanak templomba 
és könyvtárba, mint szórakozóhelyekre, már megtettünk min
den tôlünk telhetôt.

Dr. Rudner Bernadett, Házi gyermekorvos
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Hitben és lélekben
egyHázAink üzenete

te mit Hiszel?

A hit pedig a remélt dolgokban való 
bizalom, és a nem látható dolgok létérôl 

való meggyôzôdés. (Zsidók 11, 1)

Szinte minden embernek megvan 
a véleménye arról, mit jelent hinni. 
Ezek a vélemények azonban nagyon 
különbözôek szoktak lenni. 

• Valaki számára a hit nem más, 
mint valami bizonytalan sejtés. Mint 
például, amikor azt mondjuk: azt hi
szem, holnap szép idô lesz.

• Más valaki számára a hit hiszé
kenységet jelent. Egy olyan negatív 
tulajdonság, amely képes kikapcsolni 
az értelmes gondolkodást, és valótlan 
dolgokat elfogadni.

• Megint mások számára a hit egy 
elavult dolgot jelent. Amely össze
egyeztethetetlen a mai modern, fel
világosult világgal. Az ilyenek szokták 
szembeállítani a hitet a tudással. S 
azt tartják, hogy a hit egy régi, tudat
lan világ olcsó vigasztalása volt.

Nagy együgyûségre vall, amikor 
valaki a hitet és a tudást próbálja 
szembeállítani egymással. Hiszen a 
hit ellentéte a hitetlenség, és a tudás 
ellentéte a tudatlanság.  Tudósok, 
Nobel díjasok között a mai napig több 
istenhívô is található. 

• Gyülekezeten és egyházakon be
lül is különbözô vélemények vannak a 
hitrôl. Van, aki számára a hit vallásos
ságot jelent. Elmegyek a templomba, 
és úgy cselekszem, ahogyan az adott 
felekezet istentiszteletén kell. 

• Továbbá vannak olyanok, akik 
számára a hit a saját Istenrôl alkotott 

elgondolásukat jelenti. Megvan a ma
gam hite! Nem kell ahhoz templomba 
menni, hogy hinni tudjak! Jobban hi
szek én, mint akik a templomba jár
nak!  szokták mondani.

Valóban a templomba járás még 
nem az igaz hit garanciája, ugyanak
kor a Biblia nem ismeri a magányos 
hitet. Az igaz hitet, mindig közösség
ben, gyülekezetben gyakorolják. Ami

kor valaki azt mondja, hisz, de nem 
jár gyülekezetbe, az olyan, mintha azt 
mondaná: tudok úszni, de még vízben 
nem próbáltam. Az úszáshoz szükség 
van vízre, hiszen az a közege. A hit kö
zege pedig a gyülekezet.

A felsorolt véleményeknek semmi 
közük nincs az igazi hithez. Ugyan
is a hit nem belôlünk fakad, hanem 
Istentôl adatik. A hit nem lehet saját 
vélemény, elgondolás, nem lehet csak 
külsôség, vallási gyakorlatok leutánzá
sa. A hit nem más, mint élô kapcsolat 
Istennel. A hit által értem meg, hogy 
van egy mindenható Atyám, akinek a 
kezében van nem csak az én életem, 
hanem az egész világ élete. A hit az az 
érzékszervem, amely által megérzem 
az Isten jelenlétét. Gondoljuk csak 
végig az érzékszerveinket. Hallás, lá
tás, szaglás, tapintás, ízlelés. Egy 
süket ember nem hallja a hangokat. 
Ha bekapcsoljuk a zenét, nem fogja 
hallani. De ez nem azt jelenti, hogy 
nincs zene. Egy vak ember nem lát
ja a színeket. Hiába beszélünk neki 
a színekrôl, nem fogja érteni, de ez 
nem azt jelenti, hogy nincsenek szí
nek. Csak azt, hogy ô a betegsége ál
tal nem tudja érzékelni. 

Akinek az életébôl hiányzik a hit, az 
nem érzékeli Isten jelenlétét és az isteni 
világot, de ez nem azt jelenti, hogy nincs 
Isten, nincs Jézus, nincs megváltás, 
nincs bûnbocsánat, nincs örök élet.

Bárcsak egyre többen hitre jutná
nak, s kérnék az Istent, ahogyan az 
apostolok is tették: „Növeld a hitün
ket!” /Lukács 17,5/

Mert: Hol hit, ott szeretet, / Hol sze
retet, ott béke, / Hol béke, ott áldás, 
/ Hol áldás, ott Isten, / Hol Isten, ott 
szükség nincsen. Ámen

Baráth János


felkészülés A 
pApi szolgálAtrA

A hivatásos papság feladata a szent
mise áldozat bemutatása, a szentsé
gek kiszolgáltatása és Isten Igéjének a 
hirdetése. A pap közvetítô, ezért kap
csolatban kell lennie Istennel. Senki 
más nem lehet pap, csak akit Isten 
erre kiválaszt, és erre rendel.

A hivatás ügyében a püspök dönt. 
Megvizsgálja a jelentkezô szándékát, 
adottságait, és ha alkalmasnak talál
ja ôt, felveszi a papnevelô intézetbe. 
A 6 éves fôiskolai vagy egyetemi kép
zéssel párhuzamosan történik a lelki 
felkészülés is a papi szolgálatra.

Mit tanulnak a papjelöltek? Filozó
fiát, szentírástudományt, latin, görög 
és héber nyelvet, egyháztörténelmet, 
alapvetô és részletes hittant, szent
ségtant és liturgikát, erkölcstant, 
egyházjogot, retorikát, kateketikát, 
pszichológiát stb…

A tanulmányok befejeztével a püs
pök az illetékes elöljárók és a keresz
tény nép megkérdezése által tájékozó
dik a jelölt megbízhatóságáról és ezek 
alapján dönt, hogy pappá szentelie.

Az egyházirend szentsége által Is
ten papi hatalmat és ehhez segítô 
kegyelmet ad azoknak, akiket kivá
lasztott a szolgálatra.

Sokan ennek a hivatásnak csak a 
nehézségeit látják, de a pap boldog, 
mert betölti Isten szeretete, és ennek 
a szeretetnek különleges közvetítôje 
lehet. Az emberek különféle dolgok
ban keresik a boldogságukat, de 
igazi, el nem múló boldogságot csak 
egyedül Isten tud adni.

Olasz Lajos, teológushallgató
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budApesten fArsAngoltunk…

Megismétlôdött élményben volt ré
sze kicsi gyülekezetünk 10 hittanosá
nak és az ôket elkísérô felnôtteknek, 
szülôknek, a felkészítô lelkészházas
párnak és buszvezetônek. Immár 39. 
alkalma volt ez egyházközségünknek 
1996 óta, amikor „felfedezett” a 
rádió és televízió, hogy élôben vagy 
felvételrôl közvetítik hittanos, ifjúsági 
és felnôtt egyházi mûsorainkat, is
tentiszteleteinket, vagy csak a lelkész 
megszólalásait, imáit, elmélkedéseit, 
híradásait . Egész Békés megyébôl 
összesen nem volt ennyi ilyen adás, 
mint a mi kis egyházközségünkbôl, 
igaz, az utóbbi 10 évben, amióta e so
rok írója az országos egyház második 
legmagasabb beosztású vezetôje, egy 
éve pedig megbízott püspöke, igyeke
zett gyülekezetünk mozgalmas élete 
felé irányítani a média érdeklôdését. 
Most mindössze másfél hét állt ren
delkezésünkre a felkérés után a fel
készülésre, mert január elsô hetében 
osztottuk szét a szerepeket. A naptári 
év szinte kikövetelte, hogy farsangi 
tartalommal töltsük meg az adást. 
Székelyföldrôl hozott gyermekkori 
maszkurajárást ötvöztünk anyaorszá
gi élô hagyományokkal. Január 22én 
reggel 6 órakor, sötétben indultunk el 
a Polgármesteri Hivatal által rendel
kezésünkre bocsátott busszal (amiért 
fogadják hálás köszönetünket).

Gyenge hóesésben volt részünk 
utunk elején, a fôvárosba, a Püspöki 
Hivatalomba fényes napsütésben ér
keztünk. Mindenkinek végtelen jó volt 
a kedve, de a gyomrunk szorult össze 
az izgalomtól. Egyeseknek azért, mert 

tudták az elôzô évekbôl, hogy milyen 
kemény munka vár, mások pedig 
elôször vettek részt ekkora kaland
ban. 10 órakor kezdôdött a felvétel, 
mint egy igazi filmstúdióban, elôször 
a jelmezek nélküli próba, szövegmon
dás, éneklés, majd a beöltözés, fel
állás, mozgás, bevonulás, kivonulás, 
és újra a szerepek és énekek. Min
dent többször felvettek, a szerepeket, 
verseket, énekeket legalább 1012 
alkalommal, hogy aztán a legsike
resebb kerüljön a képernyôre. 1 óra 
fele a kifáradt „mûvészek” minden 
ehetôt elpusztítottak a püspöki ta
nácskozóban, amit a szülôk készítet
tek, hoztak. Már ott megtudtuk, hogy 
az adás ideje február 13a, vasárnap 
délelôtt 10 óra után az MTV1en, 
amit délután 1 óra után az MTV2n 
megismételnek. Még futotta erônkbôl 
és kedvünkbôl arra is, hogy egy szép 
sétát tegyünk a napsütésben a nem
zet háza, a Parlament környékén, 
megbámulva Európa második leg
szebb országházát (az elsô az angol). 
Aztán hazafelé egy étteremben a kis 
mûvészek megkapták a jól megérde
melt gázsit ennivalóban. De kik is vol
tak ôk, akiket itthon, Füzesgyarmaton 
nem igen látunk a „kiválasztottak” 
között : Korcsok Andris /bohóc/, Tóth 
Gabika /vasutas/, Tóth Imi /szerelô/, 
Kovács Sziszi /királynô/, Rozmán Robi 
/madárijesztô/, Korcsok Klári /komé
diás/, Molnár Betti /a maskarások 
vezetôje/, Kovács Gréta, Laskai Gréti 
és Kovács Lola /a farsangosok foga
dói, beszélgetô család/. Illesse kö
szönet a szülôket /Molnár Sándorné, 
Korcsok Mihályné, Kovácsné Czeglédi 
Mária, Kovács Lajos/, akik segítettek 

elkészíteni, beszerezni a maskará
kat, megsütni a finom ennivalókat. 
Köszönjük a 7 tagú Tvstáb munká
ját, a buszvezetô /Homoki Imre/ fá
radozását, az egyház támogatását, 
hogy ebben a csodálatos élményben 
részesülhettünk, tovább öregbíthet
tük unitárius egyházunk és alföldi 
városkánk, Füzesgyarmat hírnevét. 
Reméljük, hogy még lesznek hitta
nosaink, ôket támogató szülôk és 
felnôttek, akik gyermekeik lelkival
lásos fejlôdésére is odafigyelnek eb
ben az eléggé vegyes világban. (Itt 
jegyezzük meg már most, hogy május 
29én, vasárnap délelôtt 10 órától a 
Kossuth Rádió egyenes adásban köz
vetíti az unitárius templomból isten
tiszteletünket.) 

Élményekben gazdag farsangolást 
kívánunk kis városkánk minden lakó
jának: Balázsi László mb. püspök és 
neje, Mária 

kedves testvérünk!

A Füzesgyarmati Unitárius Egy
házközség tisztelettel és szeretet
tel hívja és várja Önt Szeretteivel 
együtt 2011. február 20án, va
sárnap délelôtt 11 órára a temp
lomunkban tartandó istentisz
teletre, amit a kommunizmus 
áldozatainak emlékére tartunk 
városi rendezvény keretében öku
menikus szertartással. Emlékezôk 
érkeznek a megyei vezetésbôl, he
lyi és vidéki egyházközségekbôl, 
civilszervezetektôl, lovag és vité
zi rendektôl, pártoktól. Meghívott 
elôadó emlékezik az áldozatokra. 
Dalárdánk énekszámokat ad elô, 
alkalomhoz illô versek hangzanak 
el. Világi és egyházi méltóságok 
felavatják a márvány emléktáblát, 
melynek felirata:
soHA többé! kommunizmus 
100 millió áldozAtA emlé-
kére, 2011. február 25.
Hozza magával családtagjait, ba

rátait e felemelô emlékezésre.

Füzesgyarmat, 2011. február 5.

Tisztelettel: BALÁZSI LÁSZLÓ s.k., 
mb. unitárius püspök
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sport és szAbAdidô

lányAink is eredményesek 
A futbAllbAn

A Békés Megyei Labdarúgó Szövetség 2011. 
január 29én, Szeghalmon rendezett lány lab
darúgó tornát, ahol szerepelt a Sárréti Gyöngy
halász Gyermeksport Egyesület csapata is.

A rangos kupán a harmadik helyezést szerez
te meg a gyarmati együttes.

Csapat tagjai: Csák Fruzsina. Szabó Réka, Szabó Adrienn, Jónás Boglárka, Nagy Andrea, Johan Tiffany, Hajdu Ale
xandra, Márki Ágnes, Rákosi Bernadett, Botos Barbara, Botos Kitti, edzô: Kovács Gábor

füzesgyArmAti sÍelôk szlovákiábAn

Az idén tizenegyedik alkalommal került meghirdetés
re az iskolai sítábor, ami sajnos elmaradt – nem annyira 
szándék, mint inkább anyagiak hiányában. Azonban egy 
kisebb csoport kevesebb idôre, de hatványozott lelkese
déssel –, mégis elment a régi, jól megszokott helyre, a 
határtól kb. 90 kmre lévô Mlinkybe.

Az Alföldet elhagyva egy hegyek által övezett kis tele
pülésre érkeztünk, a „Szlovák paradicsom” nevû nemzeti 
park szívébe, amely nyáron is nagyszerû lehetôségeket kí
nál a természet kedvelôinek. Télen a síelôk veszik birtokba 
a hegyoldalakat. Ezt tettük mi is. Az ember hajlamos azt 
gondolni, hogy a síelés nem lehet valami nehéz dolog. 
Ez így is van, kb. a harmadik nap után. Addig azonban 
számos akadályt kell leküzdeni. Elôször is a parkolóból a 
felszereléssel fel kell jutni legalább a pálya aljáig. Lécek 
az egyik vállon, bot a másik kézben, kapaszkodni nincs 
is már mivel, az út csúszik, és még mindig van 50 m 
felfelé… Ennyit a bemelegítésrôl. Következô lépésben fel 
kell venni a bakancsot és a lécet. Ha ez sikerült, még 
meg is kell állnunk a lábunkon, lehetôleg úgy, hogy még 

véletlenül se induljunk el a lejtôn, mert ez katasztrófához 
vezethet. Majd következik a tanulás folyamata, lépésrôl
lépésre. Azonban túljutva a kezdeti nehézségeken és egy 
kis sikerélményen, az ember élvezni kezdi azt az egyszerû 
dolgot, hogy felmegy a hegyre, és lecsúszik a hegyrôl.

Így is volt ez most is, hiszen haladók mellett kezdôk is 
voltak a csoportban. Azt hiszem, az utunk elérte célját, 
hiszen az, aki akart, megtanult síelni. A körülmények jók 
voltak, a táj szép és a szlovákmagyar ellentétnek sem ta
pasztaltuk semmi jelét. Én maradnék továbbra is a síelés 
és a sztrapacska lelkes híve. K.G.

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.
A szerkesztôség a magán jellegû közleményekért, nyomdai hibákért felelôsséget nem vállal!

beHArAngozó

március 12. Lovas Bál, a Füzesgyarmati Lovasbarátok Egyesületének rendezvénye • március 15. Nemzeti 
ünnep, a Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény tanulóinak mûsora, majd ünnepi istentisztelet a Református temp
lomban • március 19. Megyei Twirling bajnokság • március 26. Családi Nap a Füzesgyarmati Nôk Egyesületé
nek rendezésében

A gyArmAtiAk kedvenc receptjei
túrófelfújt (BEKüLDTE: GUTH ANETT)

Hozzávalók (6-8 adag): • 500 g tehéntúró • 250 g cukor • 1 cs vaníliás cukor • 6 
tojás • 1 citrom • 4 ek liszt • a tetejére baracklekvár

elkészítése: • A túrót törjük át egy szitán. • Válasszuk szét a tojásokat. • A tojássárgáját 
a cukorral és a vaníliás cukorral keverjük habosra. • Adjuk hozzá a lisztet, majd az áttört 
túrót, és keverjük egyenletes állagúra. • Reszeljük bele a citrom héját, és csurgassuk bele 
a levét is. • A tojásfehérjét verjük kemény habbá, majd óvatosan adjuk hozzá a tojásostúrós keverékhez, és keverjük el. • Töltsük 
a masszát szufléformákba, és elômelegített sütôben 160 °Con süssük 2530 percig. Tûvel ellenôrizzük, hogy belül is átsülte. • 
Kenjük meg a tetejét baracklekvárral. S ha nincs otthon szufléformánk, elô a bögrékkel! ;)

Kovács Endre
Szövegdoboz
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