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Bere Károly polgármester gondolatai az Ünnepi megemlékezés 
kapcsán 2.oldal

Ajánló
„ZebrA HArc”

Gyôri Judit, r. törm. tájékoz-
tatója a gyalogosoknak és a 
gépjármû vezetôknek.
 2. oldal

ÖnkormányZAti Hírek

A Képviselô-testület legutóbbi 
ülésén fontos döntéseket 
hozott a jövô év tervezett 
beruházásairól és a szociális 
ellátás változásairól.
 3. oldal

FArsAngi életképek

Néhány fotóval bemutatjuk 
a farsangi idôszak jelesebb 
eseményeit.  4. oldal

tAppe kFt. tájékoZtAtójA

A lakosság értesülhet arról, 
hogy mikor kerülnek ürítésre a 
következô évben a hulladék-
tárolók.
 5. oldal

Ajánló
FArsAngi 
lovAsFelvonulás

A Szilaj Lovas Egyesület idén 
második alkalommal tartotta 
meg hagyományteremtô 
Télûzô felvonulását.

5. oldal

A sárréti gyÖngyHAlásZ 
gyermeksport egyesü-
let Hírei

Nyéki Szabolcs edzô be-
számolója a fiatal sportolók 
teljesítményérôl.

8. oldal

pArlAmenti válogAtott 
FüZesgyArmAton
A honatyák a Békés megyei 
sportvezetôkkel és az MLSZ 
vezetôkkel mérték össze 
erejüket a füzesgyarmati 
sportcsarnokban.
 8. oldal

utAZás 2011 kiállítás
Idén március 3-6. között került megrendezésre Magyar-

ország legnagyobb turisztikai kiállítása, az UTAZÁS 2011. 
Térségünk kilenc települését képviselve a Tourinform 
Iroda és a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület közös 
munkájának eredményeként vehettünk részt a jelentôs 
eseményen.  Pultunk az ’A’ pavilonban, a Békés megyei 
standon helyezkedett el.

Csütörtökön elsôsorban a szakmai kapcsolatok épí-
tésére volt lehetôség. A délutáni sajtótájékoztatón Bere 
Károly a Kistérségi Társulás elnökeként és Tôkésné Gali 
Mónika a Tourinform Iroda vezetôjeként tájékoztatta a 
körülbelül 50 sajtóképviselôt a térség turisztikai attrak-
cióiról, az új kiadványokról és a térség népszerûsítését 
célzó tevékenységekrôl. A pultnál az új kiadványok mellett 
a településekrôl és a kampányunkhoz csatlakozott szál-
lásadókról készített bemutatókat vetítettük. Szombaton 
a körösladányi Gál Cukrászat segítette munkánkat. Egye-
di mézes sütijeikkel csalogatták hozzánk a látogatókat, 
akikben a csodálatos torták által remélhetôleg tartós 
emlékképek maradtak térségünkrôl. Az új fürdôigazgató, 
Kovács Márton sikeres üzletkötésérôl is beszámolt. Tár-
gyalása eredményeként a Camping és Caravanning Club 
három rendezvényt is Füzesgyarmaton fog az idén meg-
tartani. Általánosságban megállapítható, hogy elsôsorban 
a térség egészét bemutató kiadványokat keresték a láto-
gatók, s elmondásuk alapján otthon ezekbôl tájékozódva 

interneten fogják a nyaralásukat megszervezni, szállásu-
kat lefoglalni.                                            Gali Mónika

AZ Adó 1% FelAjánlásávAl Ön is 
HoZZájárulHAt A FüZesgyArmAti nÔk 

egyesülete munkájáHoZ!
Kérjük, támogassa egyesületünket!

Az adó 1%-ból befolyt összeget különbözô 
gyermekprogramokra fordítottuk!

Felajánlásaikat köszönjük!

AdósZám: 18379118-1-04
Tisztelettel: Botorné Ványi Margit elnök
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2011. március 15. ünnepi megemlékeZés

Füzesgyarmat városa 2011. március 15-én 10 órától tartotta 
ünnepi megemlékezését az 1848-as forradalom és szabadság-
harc kapcsán. Az alábbiakban olvashatnak néhány gondolatot 
Bere Károly polgármester ünnepi beszédébôl.

„A nép szava Isten szava” – írta egykor Táncsics Mihály. És 
a nép isteni szózata 1848. március 15-én kiszakadt az addig 
elnyomott és rabigában tartott emberek mellkasából, és hatal-
mas erejével megrengetett egy világrendet. 

A Pilvax Kávéház félhomályából indult el egy vékony bajuszú 
fiatalember, Petôfi Sándor, és néhány fiatal hittársa, hogy han-
got adjanak a bennük feszülô igazságérzetnek, de a napvilágra 
érve hamarosan széles tömegek sorakoztak fel mögöttük, hogy 
a Nemzeti Múzeum lépcsôinél már egy egész nemzethez szó-
nokolhassanak szabadságról, hazaszeretetrôl, függetlenségrôl, 
sajtószabadságról, egyenlôségrôl, testvériségrôl és az elnyomás 
minden formájának tagadásáról.

„Talpra magyar!” – kiáltotta Petôfi, és a nemzet visszakiáltott. 
„Rabok legyünk vagy szabadok?” – kérdezte ekkor tôlük, és a 
nép sorsot választott magának. Nem is akármilyet. Egy olyan 
sorsot, amelytôl megremegtek a schönbrunni kastély aranyo-
zott falai. Megremegtek tôle királyok és császárok, és megre-
megett tôle egész Európa.

A magyar nép sorsot választott!!!
Nem kért többet a hazugságokból, az elnyomásból, és nem 

kért többet abból, hogy másodrendû polgár legyen a hazájában 
és Európában. 

A magyar nép öntudatra ébredt! Egy fiatal költô felkiáltott, és 
milliók válaszoltak rá: „Lemossuk a gyalázatot!”

Az egykor végtelen pusztákon féktelenül vágtató nép ereje 
zúdult ekkor rá az elnyomókra és kiszolgálóikra. Roppantak a  
korlátok és szakadtak a láncok, és a magyarság újra emelt fôvel 
emelte magasba saját sorsát és saját jövôjét.

Március 15. a magyar nép öntudatra ébredésének ünnepe.
 Egy elnyomott nép élni akarásának végsô és elkeseredett ki-

áltása, amely megmutatta a világnak, hogy él még egy nemzet 
a Kárpátok ölelô karjai között, amely képes az öngondoskodás-
ra, amely képes hangot adni az érzéseinek, vágyainak, és amely 
méltó egykori dicsô ôseihez.

Ma is ez a dolgunk. Ma is meg kell mutatnunk, hogy lé-
tezünk, hogy jelen vagyunk, hogy van elég erô, elszántság és 
akarat bennünk ahhoz, hogy kilábaljunk a legnagyobb szakadék 
mélyérôl is.

Az elôzô idôszak igen nehéz örökséget hagyott ránk. Állam-
adósságot, növekvô munkanélküliséget, egy kivéreztetett gaz-
daságú országot és a mindennapi robot és kilátástalanság miatt 
egy lelkiekben megtört, megkeseredett nemzetet.

A helyzet nehéz. Nehéz, de nem reménytelen. Az országnak 
újra öntudatra kell ébrednie, újra a maga kezébe kell vennie a 
sorsát, újra fel kell kiáltania, mint egykor ott a Nemzeti Múzeum 
lépcsôinél.

Amikor március 15-re emlékezünk, nem csupán a múltra kell 
gondolnunk, hanem a jövôt is látnunk kell magunk elôtt. Ma-
gunk elé kell idéznünk azt a számtalan elszánt és tenni akaró 
arcot, akik Petôfi, Jókai vagy Vasvári Pál szavait hallgatták. Ma-
gunkévá kell tennünk azt az akaratot, amely bennük az ország, 
a nemzet jobbá tételére felbuzdult. El kell hinnünk, ha jobb lesz 
az országnak, akkor jobb lesz a városunknak, településünknek, 
és jobb lesz magunknak és a családunknak is. Csak közösen 
érhetünk el eredményt.

kedves sZülÔk, tisZtelt FüZesgyArmAtiAk, támogAtók!
A Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapítvány az idén is szívesen fogadja adója 1%-át.

A támogatási összeget egységes formaruha, valamint felszerelések vásárlására,
és a gyerekek táboroztatásra fordítja.

AdósZám: 18388336-1-04            Segítségüket ezúton is köszönjük!

2011. januárjában került megrendezésre Szeghalmon a „Szülôföldünk Békés megye” c. rendezvény, ahol a Sárrét 
100 tagú Népdalkör a megye népzenei versenyén kiemelt arany minôsítést kapott. Szeretettel gratulálunk nekik és 
sok sikert, jó egészséget kívánunk, hogy még sokáig ôrizzék, ápolják népzenei kincseinket!

„ZebrA HArc”

Soha véget nem érô harc a gyalogosok és a gépjármûvezetôk között. Mindenki a másik félre mutogat, pedig egy kis odafigye-
léssel, elôzékenységgel elkerülhetôvé válna „sok felesleges baleset”! Számos alkalommal elmondták már, de mégsem elégszer: Az 
úttestre lépô gyalogosnak - még akkor is, ha kijelölt gyalogátkelôhelyen és abszolút elsôbbségi helyzetben kíván áthaladni -, meg 
kell gyôzôdnie annak veszélytelenségérôl. A gyalogjárda a gyalogosoké, az úttest a gépjármûveké, ezért ajánlott az óvatosság.

A jármûvezetôk az esetek másik felében tekinthetôk a balesetek okozójának. Elsôsorban a kijelölt gyalogátkelôt igénybe vevôk 
védettségére nincsenek tekintettel. Nem veszik figyelembe az elsôbbségi jogukat, mondván a gyalogosnak könnyebb megállnia. 
Éppen ezért az úttestre lépô gyalogosnak még az elsôbbségi jog tudatában is meg kell gyôzôdnie arról, hogy az arra haladó 
jármû vezetôje elismeri-e ezt a jogát. A gyalogátkelôhelyeken való áthaladás tekintetében a kerékpárosok vannak a legnagyobb 
veszélynek kitéve. Nem TUDJÁK, vagy nem FOGLALKOZNAK a KRESZ szabályaival, miszerint a kerékpárról le kell szállni, és azt át 
kell tolni a zebrán. Az autósok nem számítanak a semmibôl felbukkanó kerékpárosokra, így még hirtelen fékezéssel sem tudnak 
megállni. Sok kerékpáros abban a tudatban van, hogy ha gyalogátkelôhelyen kíván áttekerni, elsôbbsége van. Tévhit, hiszen ez a 
gyalogosokra vonatkozik, nem pedig a kerékpárral áthajtani kívánó „jármûvezetôre”.

Gyôri Judit, r. törm., mb. baleset-megelôzési elôadó, Szeghalmi Rendôrkapitányság
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ÖnkormányZAti Hírek

A 2011. február 17-én megtartott ülésen az önkormányzat 
képviselô-testülete elfogadta Füzesgyarmat Város Önkormány-
zat 2011. évi költségvetését.

A költségvetést hiány nélkül alkotta meg a testület. A költ-
ségvetés kiadásai között szerepel  a kistérségi Családsegítô 
és Gyermekjóléti Intézmény és a sárszigeti iskola felújításához 
nyert pályázati támogatáshoz szükséges saját erô, mely össze-
sen 5.084 ezer forint. A Baross-Klapka utca közötti új összekötô 
gyûjtôút építéséhez és a szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítóte-
lep bôvítésére nyert állami támogatáshoz szükséges 2011. évi 
saját erô, mely 107.044 ezer forint.

ÖnerÔbÔl terveZett beruHáZások
Megnevezés Bruttó bekerülési 

költség (e Ft)
Szükséges önerô 
2011. évben (e Ft)

Vízmû rekonstrukció 19 818 19 818
Gépvásárlás 
(kotrógép)

6 500 6 500

Vízkár elhárítási terv 1 400 1 400
ÖSSZESEN: 27 718 27 718

A költségvetési rendelet mellékleteivel teljes terjedelemben 
az önkormányzat honlapján – www.fuzesgyarmat.hu – megta-
lálható.

---------------------------------------------------------
A szociális juttatásokról szóló rendeletétét módosította a 

képviselô-testület, új juttatási támogatási formákról döntött.
Tájékoztatás az újonnan bevezetésre kerülô, illetve mó-

dosuló szociális ellátásokról:

babaérkezési támogatás (jogosultsági feltételei Suchné 
Szabó Edit képviselôasszony cikkében olvasható)

temetési kölcsön: Kamatmentes kölcsön, melynek össze-
ge legfeljebb 100.000.-Ft összeghatárig terjedhet és legfeljebb 
12 hónapra nyújtható. A temetésre köteles hozzátartozók akkor 
igényelhetik, ha a temetési költségek viselésére nem képesek, 
és egy fôre jutó havi nettó jövedelmük nem haladja meg csa-
ládban élôk esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
kétszeresét (jelenleg 57.000.-Ft) egyedül élôk esetén két- és 
félszeresét (jelenleg 71.250.-Ft). A kölcsön visszafizetéséért 
a temetésre köteles hozzátartozók egyetemlegesen felelôsek, 
és hozzá kell járulniuk, hogy minden meglévô és jövôbeni 
jövedelmükbôl a kölcsön teljes összege inkasszó benyújtásával 
beszedésre kerüljön, amennyiben két egymást követô hónap-
ban nem teljesítik a törlesztô részletek befizetését.

közgyógyellátás: Bôvült a jogosultak köre azáltal, hogy  a 
jogosultság alapjául szolgáló jövedelemhatár emelkedett, az el-
ismert gyógyszerköltség pedig csökkent. A módosítást követôen 
közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy,

a) akinek családjában az egy fôre jutó havi nettó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 180%-át (jelenleg: 51.300.-Ft), egyedül élô esetén 
250%-át (71.250.-Ft) és 

b) a havi rendszeres gyógyító ellátásának az egészségbiz-
tosítási szerv által elismert költsége eléri, vagy meghaladja 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 16%-át 
(4.560.-Ft)

Fiatal házasok elsô lakáshoz jutásának támogatásá-
ról szóló rendeletét is módosította a Képviselô-testület, mely 
szerint a kérelmek elbírálására a továbbiakban nem negyed-
évenként kerül sor, hanem a kérelem benyújtása után a soron 
következô ülésén bírálja el a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
ezzel segítve a hitel felvételét.

Adósságkezelési szolgáltatás: Az önhibájukon kívül szo-
ciálisan hátrányos helyzetben lévô közüzemi díj hátraléka miatt 
eladósodott, de fizetôkészséget mutató családok és egyedül élô 
személyek fizetôképességének javításához, adósságterheinek 
enyhítéséhez nyújt hathatós segítséget. 

Az adósságkezelési szolgáltatás 3 elembôl tevôdik össze:
• adósságcsökkentési támogatás
• ezzel együtt járó lakásfenntartási támogatás 
• adósságkezelési tanácsadás 
Az adósságcsökkentési támogatás az adós kérelmére 

állapítható meg, a kérelmet év közben folyamatosan be lehet 
nyújtani 2011. március 1-tôl a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulás Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézményének – 
adósságkezelési tanácsadójánál – a füzesgyarmati intézmény 
egységnél /Füzesgyarmat Bethlen u. 9./ minden héten kedden, 
melyre - a hosszú várakozási idô elkerülés végett – elôzetesen 
idôpontot kell kérni a 06-66 491-055 telefonszámon, vagy sze-
mélyesen a Füzesgyarmat Bethlen u. 9. sz. alatt. 

Az a család, illetve egyedül élô személy részesülhet adósság-
kezelési szolgáltatásban

a) akinek közüzemi díj hátraléka
aa) meghaladja az ötvenezer forintot és az adósságok 

valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy 
ab) közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, 

továbbá
b) akiknek háztartásában az egy fôre jutó havi nettó jövede-

lem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének kétszeresét (57.000.-Ft),egyedül élô esetén a há-
romszorosát (85.500.-Ft), valamint

c) a településen elismert lakásigényt meg nem haladó nagy-
ságú és minôségû lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adós-
ság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési 
támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósság-
kezelési tanácsadásban való részvételt.

Bôvebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal szociá-
lis csoportjánál, illetve a családsegítô szolgálatnál. 

Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 3/2011. (II.17.) ön-
kormányzati rendelet megtekinthetô Füzesgyarmat Város hon-
lapján az Önkormányzat, Helyi rendeletek, jegyzôkönyvek, hatá-
rozatok menüpont alatt. 

értékesítésre jelölte ki az önkormányzat a tulajdonát 
képezô füzesgyarmati kossuth utca 85/A. (kossuth- árpád 
utca sarok) szám alatti füzesgyarmati 633/1 hrsz-ú lakóház, 
udvar, gazdasági épület mûvelési ágú, 1154 m2 nagyságú in-
gatlanát, melyet korábban vállalkozó üzlet céljára használt.

Ajánlatot lehet benyújtani április 20-ig az ingatlan meg-
vásárlására a hasznosításra meghatározott cél, a vételár és a 
vételár fizetésének feltételei megjelölésével, bere károly pol-
gármester címére, 2011. április 30-ig.
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bAbAérkeZési támogAtás

Örömmel értesítem a gyermeket 
váró szülôket, hogy képviselôi indítvá-
nyomat a képviselô-testület többsége 
támogatta, így egy új támogatási forma 
kerül bevezetésre Füzesgyarmaton. A 

babaérkezési támogatást azon újszülött gyermekek szülei 
vehetik igénybe:

•  akiknek a gyermek születését megelôzôen legalább 
egy éve Füzesgyarmaton van az állandó bejelentett 
lakóhelye, illetve tartózkodási helye, vagy 

•  akik Füzesgyarmaton egy évnél rövidebb ideje rendel-
keznek állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hely-
lyel, azonban saját lakástulajdonuk van, és

•  akiknek családjában az egy fôre jutó havi nettó jöve-
delem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének négyszeresét.

A támogatást a gyermek születését követô 3 hónapon 
belül lehet igényelni, a gyermek születési anyakönyvi kivo-
natának bemutatásával.

A támogatás megállapítása a Szociális és Egészségügyi 
bizottság hatáskörébe tartozik. 

A rendelet 2011. február 18. napján lépett hatályba.

Bízom abban, hogy a városban egyre több család ré-
szesülhet ebben a támogatási formában, hiszen ez azt 
fogja jelenteni, hogy még több gyermek születik a telepü-
lésünkön!

Suchné Szabó Edit, Önkormányzati képviselô

nÔnAprA

Mint egy virággal telehintett ezerszín mezô,
Oly csoda egyenkint minden egyes nô.
Van köztük rózsa, jázmin és liliom,
Viola, kökörcsin s bimbó a cédruson.
Gyönyörû mindenik, mit ember szeme lát,
Csak gyôzd megtalálni a fû közt az ibolyát.
Mert keresni érdemes, mivel ha rálelsz legott,
Meglátsz a szemében gyúlni egy csillagot.
Az a csillag vezet majd egy életen át,
Mint ahogy eddig is minden ember fiát.

Legyen a nô gyermek, anya vagy nagymama,
Az ô szíve mindig a szeretet hona.
Ezért köszöntelek fel most én is tégedet,
Kívánva neked boldog és szép életet,
Mert szeretném köszönni éltem minden nyarát,
Hûs telét, ôszét és virágzó tavaszát,
Melyet beragyogva adtál örömet,
Mosolyt, barátságot, simogató kezet,
Kacagást, szerelmet s anyai ölelést,
Nekem és másoknak, mi cseppet sem kevés.
Nôk, világ csodái, mit mondjak rólatok?
Inkább kívánok szép napot és még szebb holnapot.

Kincses Zoltán

Farsangi életképek
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FüZesgyArmAt lAkossági ürítések, 2011.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011-ben Füzesgyarmat városában, a következô napokon történik a lakossági kommunális hulladék 
gyûjtése:

jAnuár Február március április május június
3, 4, 5, 17, 18, 

19, 31
1, 2, 4, 15, 16, 

28
1, 2, 14, 15, 16,

28, 29, 30
11, 12, 13, 25, 

26, 27
9, 10, 11, 16, 
17, 18, 23, 24, 

25, 30, 31

1, 6, 7, 8, 13, 
14, 15, 20, 21, 
22, 27, 28, 29

július AugusZtus sZeptember október november december
4, 5, 6, 11, 12, 
13, 18, 19, 20, 

25, 26, 27

1, 2, 3, 8, 9, 10, 
15, 16, 17, 22, 
23, 24, 29, 30, 

31

5, 6, 7, 12, 13, 
14, 19, 20, 21, 

26, 27, 28

10, 11, 12, 24, 
25, 26

7, 8, 9, 21, 22, 
23

5, 6, 7, 19, 20, 
21

Kérünk minden lakost: 1. ingatlan adás-vétel,
 2. ingatlan tulajdonos elhalálozása,
 3. üressé vált ingatlan,
esetén 15 napon belül jelezze a Tappe Kft. helyi ügyfélszolgálati irodájában, hogy az adatbázi-

sunkat folyamatosan aktualizálni tudjuk, így elkerülve az esetleges kellemetlenségeket.

Ügyfélfogadás helye: Füzesgyarmat, Mátyás u. 10.
Ügyfélfogadási idô: hétfô 8-12 óra között.

Tisztelettel: tappe kft.

télûZÔ – tAvAsZváró FArsAngi 
lovAs Felvonulás

Február 26-án megrendeztük a II. Télûzô – tavaszvá-
ró felvonulásunkat, mely mára már hagyománnyá vált 
nálunk! Felvonulásunk célja ismét a tél elûzése volt, hi-
szen mi lovasok már nagyon várjuk a tavaszt, a jó idôt! 
Az idôjárás kedvezett nekünk, hiszen a nagy hó ellenére 
napsütésben vonultunk fel városunk utcáin, a lakosoknak 
nagy örömet és mosolyt csalva az arcukra! Lovasaink, fo-
gatjaink és mindazok, akik gyalog, kerékpárral, személy-
autóval követtek bennünket egy jó közösséget alkotva, 
nagy örömmel és hangosan ûzték a telet!

Felvonulásunk végén a Matyi kocsma melletti téren 
csikósaink egy színvonalas bemutatót adtak elô! Végsô 
állomáshoz visszatérve közösen elfogyasztottuk a jó me-
leg teát, bort, fánkot, falatkákat. Budai János és Hajdúné 
Ibolya egy kis mûsorral kedveskedtek számunkra, és ezt 
köszönjük is nekik, valamint a felvonuló lovasok és fogato-
sok egy- egy érmet kaptak emlékül, a jelmezesek ajándé-
kot kaptak, a lovak pedig répát, hiszen lovak nélkül nem 
is lett volna felvonulás…

A felvonuló emberek és a nagy közönség a nap folya-
mán különféle szavazatokat adtak le, az alábbi eredmény 
szerint:
Legszebb ló: Tóthné Bíró Tündi és családja, pacija: Csöpi.
Legszebb lovas:  Elek Tímea, aki ördögnek öltözött Eleven 

nevû lovával.
Legszebb fogat: Demján Sándor fogata.
Legötletesebb jelmez:  Szabó Erzsébet, aki Zombinak 

öltözött be.

A napunkat ismét egy bábu égetésével zártuk! Gizike 
nevû bábunk nagyon kitartó volt, hisz az egész felvonulás 
alatt végig velünk tartózkodott, ám a nap végére feláldozta 
magát, és azt mondta….: 

„Jer, jer kikelet
Seprûzd ki a hideget
Ereszd be a meleget
Dideregtünk eleget!
Égessetek el és ûzzük el együtt a hideget!”

Megköszönjük támogatóinknak a segítségüket. Támo-
gatóink: A szülôk, Füzes Tv, Napraforgó Virágbolt, Tóth 
Mariann, Füzesgyarmat város rendôrei, Polgárôrség, 
Egyesületünk mamája, Elek Sándorné, Kunos Sándor, 
Jenei Lajosné, a Matyi kocsma tulajdonosai, valamint a 
résztvevô lovasoknak, fogatosoknak közönségnek köszön-
jük a részvételüket!                       Szilaj Lovas Egyesület
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Hitben és lélekben
egyHáZAink üZenete

mi A HáZAs Hétvége?

A magyar Házas Hétvége lelkiségi 
mozgalom a világméretû Házas Hét-
vége mozgalom (World Wide Marriage 
Encounter = WWME) része; a Magyar 
Katolikus, Református és Evangéli-
kus Egyház támogatásával mûködik, 
ugyanakkor nyitott a többi felekezet 
felé is. Az ország határain belüli, vala-
mint a történelmi Magyarország egész 
területének magyar nyelvû házas hét-
végés közösségeit fogja össze, és 
szervezi eggyé. 1984-ben az osztrák 
közösség képviselôi hozták Magyar-
országra ezt a lelkiséget - akkor még 
tolmácsok segítségével. Magyar nyel-
ven 1986. május 30. óta zajlanak a 
rendezvények.

A lelkiségi mozgalom célja, hogy 
segítse a házaspárokat házassá-
guk, az atyákat, szerzeteseket pe-
dig közösségeikkel való kapcsolatuk 
megerôsítésében és elmélyítésé-
ben. Különleges sajátossága, hogy a 
házasságot vonzó - a hétköznapok-
ban megélhetô, mindenki számára 
követhetô, a boldogság felé vezetô 
-, útként mutatja be. Ezt az utat kö-
vetve a házastársak életük minden 
szakaszában meg tudják újítani az 
egymásra kimondott igenjüket. Ez az 
igen az atyák és a szerzetesek ese-
tében Istennek, valamint közössé-
güknek szól.

A Házas Hétvége nem válságkeze-
léssel foglalkozik, hanem bensôséges, 
ôszinte és bizalomteljes kommuniká-
cióhoz segíti a párokat, amely által 
le tudják bontani az egymás közti 
falakat. Ennek köszönhetôen képe-
sek egyre mélyebben megismerni, 
elfogadni és úgy szeretni egymást, 
mint amikor összekötötték életüket. 
Erre a biztos szeretetkapcsolatra épül 
a család, ahol gyermekeik harmó-
niában, biztonságban, szeretetben 

nônek fel. A Hétvége célja túlmutat 
az egyes családokon, hiszen meg-
élt szeretetükbôl részesül szûkebb, 
tágabb környezetük, végsô soron az 
egész társadalom.

Az országosan 50% feletti válási 
aránnyal szemben a Házas Hétvégén 
részt vettek közt ez a szám elenyészô, 
s a Hétvége párjai pozitív példát ad-
nak a házasságról a világnak. Magát 
a Házas Hétvégét pedig életük egyik 
meghatározó élményének tartják. 

A HH célja: Rohanó világunkban 
sokszor elbizonytalanodunk a házas-
ság értékeiben. Hajlamosak vagyunk 
arra, hogy beletörôdjünk: elmúltak 
a mézes hetek, a mi házasságunk 
is elszürkült. Túlterheltek vagyunk, 
nem szánunk idôt arra, hogy bensô 
életünkrôl beszélgessünk. Fáradt férj, 
feleségként érkezünk haza és még 
rengeteg tennivaló vár ránk. Sebeket 
hordozunk, de az évek során megta-
nultuk, a kényes, fájó dolgokról nem 
beszélünk. Nem akarjuk egymást 
bántani. Ha így teszünk, falak épül-
nek közénk, párhuzamosan egymás 
mellett, nem együtt halad az életünk. 
Kapcsolatunk jó esetben udvarias 
és szeretô légkörû, de távolságtar-
tó. Kettônk egysége is formálissá 
válik: kifelé minden rendben, de be-
lül nagyon is magányosak vagyunk. 
Ez szenvedést, fájdalmat okoz, de a 
mindennapi rohanásban nem látjuk 
a kiutat, inkább nem is gondolunk 
rá. A házasságunk látszólag jó, de 
nem boldog. Pedig a Teremtô Isten 
szándéka az, hogy az ember már itt 
a földön boldog legyen. Azért terem-
tett férfinak és nônek bennünket, 
hogy egymást kiegészítsük, segítsük, 
boldoggá tegyük. Ez a boldogság az 
alapja az örömteli családi életnek és 
a gyermekek testi-lelki épségének, ki-
egyensúlyozott fejlôdésének is.

A Házas Hétvége segít:
•  hogy rátaláljunk arra az útra, amely 

visszaadja a boldog házaséletbe 
vetett reményünket, 

•  hogy a beszélgetés, önmagunk, ér-
zéseink ôszinte közlése felélessze, 
visszahozza azt a szeretetet, melyet 
a házasságunk elején átéltünk, 

•  hogy rátaláljunk a mély egységre, 
a gyöngéd és felelôsségteljes sze-
retetre, a meghallgatásra, az egy-

másra figyelésre és lelki sebeink 
gyógyítására. 

Gábor István és Julianna
---------------------------------------------

AZ igAZi sZAbAdság
második tAvAsZA…

„Szóljanak a harangok, szóljon alle-
luja! mire jön új március, viruljunk ki 
újra!”

Babits Mihály örök biztatásával vá-
gunk neki az új tavasznak. Az elmúlt 
év tavaszától még a levegô is más 
ebben a megszenvedtetett kis hazá-
ban. Bár tele vagyunk nehézségekkel, 
lemondásokkal, és erônk feletti ál-
dozatokat kívánnak a mindennapok, 
mégis egyre több mosolygó emberrel 
lehet találkozni.

Isten akarata ez. Mi emberek, te-
remtmények e teremtô, újjáteremtô 
akaratot hittel fogadjuk el, és nem 
kérdezzük, hogy miért voltak olyan 
nehéz éveink, mert a keresztény, 
istenfélô, krisztuskövetô ember, vagy 
a pozitív gondolkozású ember, aki-
nek más a világlátása, csak elôre 
néz, a jövendô márciusok, tavaszok, 
mi keresztények pedig a húsvétok 
elé. Országos unitárius közösségünk 
is felejti az átkos és bûnös trianoni 
szétszakítottságot, mert ez a tavasz-
várás elhozta, hogy újjá szülessen az 
egyetlen Magyar Unitárius Egyház itt 
a Kárpát-medencében. Február 26-
án tartottuk utolsó zsinatunkat itt az 
anyaországban, amely teljes egyhan-
gúsággal szentesítette az elmúlt év 
ôszén az erdélyi, kolozsvári egyházve-
zetéssel aláírt egyesülési egyezményt. 
A közös zsinat és alaptörvény megal-
kotásáig szerény személyemet, többi 
vezetô társammal 2012. június 30-ig 
ismét megbíztak a püspöki teendôk 
végzésével. Február 28-án, Budapes-
ten a Püspöki Templom gyülekezeti 
termében ünnepélyes keretek közt 
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fogadtuk Dr. Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettest, államtitkárát, Csal-
lóközi Zoltánt, Szászfalvi László, egy-
házügyekkel is megbízott államtitkárt, 
akik üdvözölték egyházunk zsinatának 
döntését, és ünnepélyesen átadták a 
Magyar Unitárius Egyház Magyaror-
szági Egyházkerülete Püspöki Hiva-
talának teljesen visszajuttatott köz-
ponti épülete birtokba vételérôl szóló 
„arany tulajdoni lapot”. Az eseményen 
számos sajtóorgánum, Tv, rádió vett 
részt, és tudósított. 90 tavaszt, már-
ciust, húsvétot kellett reménykedve 
szétszakítottságban megérni, átélni. 
De az igazi szabadság második tava-
sza elhozta ezt a történelmi alkalmat 
a Kárpát-medencei unitáriusoknak. 

A füzesgyarmati és környékbeli uni-
táriusoknak és testvérfelekezeteknek 
10 tavaszvárás után jött el az alka-
lom, hogy templomunkban megszü-
lessen a kommunizmus áldozatai-
nak emlékére avatott márványtábla: 
soHA tÖbbé! A kommuniZmus 
100 millió áldoZAtA emlékére 
2011. Február 25.

Trianoni-párizsi diktátumokat, nem-
zetromboló náci vagy kommunista 
diktatúrákat soha nem szabad felej-
teni, de mindenbôl felemel az egész-
séges nemzeti gondolkodás, az új és 
új tavaszok húsvéti hittel való vágyá-
sa, várása. És Babits idézett verse 
szerint, mindig „…ültessünk virágot, 
/ szeressük és megértsük / az egész 
világot!”  Áldott húsvéti készülôdést 
kíván városkánk minden lakója szá-
mára:

Balázsi László mb. unitárius püs-
pök-egyházi fôjegyzô és gyülekezete.

---------------------------------------------
A bánAtról…

(lelki üzenet)

„Légy kegyelmes, Uram, mert baj-
ban vagyok, szemem 

elhomályosodott a bánattól, odavan 
testem-lelkem.”

Zsoltárok könyve 31,10

Igénkben a Zsoltáros arról vall, 
hogy szeme elhomályosodott a bá-
nattól. Olyan döbbenetes, hogy éle-
tünket végig kíséri a bánat, mégis 
egy-egy ember keveset tud róla. A 
bánattal nem szoktunk különösebben 
foglalkozni. Tudomásul vesszük, hogy 
van, amikor bánatos az ember. Pedig 
a bánat komoly dolog! Kikezdi, és 
megviseli a szívet–lelket. A költô így 
fogalmaz róla: 
bánat, mely szívünk húzza szaka-
dék felé csendben, 
szeretetvágy, mi ott van nem-
egyszer gyûlöletben.

Vajon tudtad-e, hogy a bánat a 
betegség táplálója? Olvastam egy ta-
nulmányt, amelynek az volt a címe: 
A bánat táplálja a daganatot. Eb-
ben arról írtak, hogy a daganatos 
megbetegedések utóbbi évtizedek-
ben tapasztalható növekedését nem 
csupán biológiai és kémiai tényezôk 
indokolják. A rák kialakulásának hát-
terében komoly lelki tényezôk állnak! 
A bánat nem csak az ember lelki álla-
potára hat, hanem több testi beteg-
ség okozója, sôt képes elôidézni vagy 
táplálni a daganatot. 

Talán erre is gondol a Példabeszé-
dek könyve, amikor azt írja: A vidám 

szív a legjobb orvosság, a bánatos 
lélek pedig a csontokat is kiszárít-
ja. /Péld. 17,22/

A bánat képes az egész életünket 
befolyásolni. Észre se vesszük, s úgy 
rátelepszik életünkre, hogy mindent 
rajta keresztül látunk. Igénkben a 
zsoltáros is errôl beszél: „szemem el-
homályosodott a bánattól”. Ebben 
a lelki állapotban az ember mindent 
torzan lát. Mindenben csak a fájdal-
mat, szomorúságot, keserûséget fe-
dezi fel. S ez megmérgezi saját éle-
tét és környezete életét. Összetöri az 
ember lelkét, ahogyan Salamon írja: 
Az örvendezô szív megszépíti az 
arcot, a bánatos szív pedig össze-
töri a lelket. /Péld. 15,13/

Az ember életében történnek olyan 
események, amellyel beköltözik a bá-
nat az életünkbe. Lehet, hogy te is 
így olvasod ezeket a sorokat. Talán 
koporsó mellett álltál, talán valami-
lyen kudarc, sikertelenség ért, talán 
megsértett valaki. Talán betegség, 
félelem, aggódás van a szívedben. 
Isten nem akar a bánatban hagyni, 
mert Ô jól tudja, hogy a bánat meny-
nyi szenvedést okoz az embernek. Ô 
vigasztalni, segíteni, gyógyítani akar. 
Hiszen ezt olvassuk Róla: közel van 
az úr a megtört szívûekhez, és 
a sebzett lelkûeket megsegíti. /
Zsoltárok 34,19/ meggyógyítja a 
megtört szívûeket, és bekötözi 
sebeiket. / Zsoltárok 147,3/ Ezért 
küldte el értünk egyszülött fiát, az 
Úr Jézus Krisztust, aki ezt mondja: 
uramnak, az úrnak lelke nyugszik 
rajtam, mert felkent engem az úr. 
elküldött, hogy örömhírt vigyek 
az alázatosaknak, bekötözzem a 
megtört szíveket... Adja Isten, hogy 
egyre több ember beengedje életébe 
a megváltó, gyógyító, életet átformá-
ló Krisztust.

Ámen

Baráth János, református lelkész

A FÜZESGYARMATI NÔK EGYESÜLETE szeretettel meghívja

A gyerekeket és a szülôket

HAGYOMÁNYOS CSALÁDI NAPJÁRA
SÁRRÉTI HÚSVÉTVÁRÓ NAP

március 26 szombat, 10 óra 

Helyszín: Mûvelôdési Ház Nagyterme

Ízelítô programjainkból:
hagyományos tojásfestés különbözô természetes anyagokkal, 

kukó készítés, locsolóvers-mondó verseny
A rendezvényt támogatta:

Füzesgyarmat Város Önkormányzata és a 
Füzesgyarmati Grund Klubhálózat
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A sárréti gyÖngyHAlásZ
gyermeksport egyesület Hírei

2010. novemberében létrehoztunk egy labdarúgó 
bajnokságot a környezô településekkel összefogva. Ez 
az 5 település: Berettyóújfalu, Szeghalom, Köröstarcsa, 
Körösladány és Füzesgyarmat. A rendezvényen fordu-
lónként közel 100 gyermek vesz részt, köztük a Sárréti 
Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület csapata.

A bajnokságon U10-es (2000-2001-es születésû gyer-
mekek) és U8-as (2002-2003-as születésû gyermekek) 
vesznek részt. Felkészítô az U8-as csapatnál Nagy Gábor, 
az U10-es csapatnál Nyéki Szabolcs. A verseny havon-
ta más-más helyszínen zajlik, minden résztvevô település 
rendez egy fordulót. Eddig Szeghalom, Berettyóújfalu és 
Füzesgyarmat már megrendezte, március és április hó-
napra Körösladány és Köröstarcsa a szervezô.

A bajnokság állása három forduló után: U8-as és U10-
es korcsoportnál:

u8 u10
1. Szeghalom 1. Berettyóújfalu
2. Berettyóújfalu 2. Szeghalom
3. Körösladány 3. Füzesgyarmat
4. Köröstarcsa 4. Köröstarcsa
5. Füzesgyarmat 5. Körösladány

A célunk ezzel a sportrendezvény sorozattal az volt, hogy 
a megszerzett tudásukat versenyszinten is kamatoztatni 
tudják a gyerekek. Ezen kívül csapatösszekovácsoló ereje 
is van a bajnokságnak, nem utolsó sorban pedig remek 
kikapcsolódási lehetôség számukra.

Természetesen minden gyermek az esemény végén dí-
jazva lesz. 

Hagyományteremtô jelleggel bír a sportrendezvény. Sze-
retnénk, ha ezután minden évben megrendezésre kerülne 
ez a labdarúgó bajnokság.             Nyéki Szabolcs, edzô

ÖssZejátsZottAk A HonAtyák

Ne értse senki félre a címet. A cikk a Parlamenti válogatott március 5-én megtar-
tott füzesgyarmati focimeccsérôl szól, ahol a képviselôk csapata valóban jól mûködött 
együtt, mivel – ha szoros mérkôzésen is -, de sikerült legyôzniük a Békés megyei 
sportvezetôk és az MLSZ-vezetôk közös csapatát. A 4:3-as félideji eredmény után 6:4 
lett a végeredmény, annak ellenére, hogy az ellenfél együttesében több egykori válo-
gatott játékos is szerepelt, többek között Csábi József, a magyar válogatott jelenlegi 
pályaedzôje és a gádorosi Pisont István. A parlamenti válogatottat Farkas Zoltán, a megyei közgyûlés elnöke, az észak-
békési választókerület országgyûlési képviselôje mellett Bohács Zsolt, ötszörös kenu világbajnok is erôsítette. Az utóbbi 
többször is megrezgette az ellenfél hálóját. A mérkôzés része volt a március 5-i labdarúgó napnak, amelyen az MLSZ-
Grassroots területi döntôjét rendezték meg. A találkozó elôtt a szeghalmi és füzesgyarmati óvodások mérték össze az 
erejüket, majd labdába rúgtak az öregfiúk csapatai is.                                                                      Kincses Zoltán

„életet AZ éveknek”
nyugdíjAs klub

A klub megalakulása óta az idôsebb 
korosztályt, annak érdekképviseletét, 
a nyugdíjas évek aktív eltöltését tûzte 
ki célul, és így is tevékenykedik.

A klub a település legmeghatáro-
zóbb civil szervezete, és a település 
rendezvényein aktívan jelen is van. A 
nyugdíjas klubunk tagja a Nyugdíjas 
Klubok és Idôsek „Életet az Éveknek” 
Országos Szövetségének, és több más 
nyugdíjas civil szervezetnek. Évente 
két alkalommal különbözô helyszínen 

kistérségi találkozót szervezünk.
A klubunk 3 fôs vezetôséggel és 40 

fôs tagsággal mûködik. Rendezvény-
naptárunk sokrétû, szerepel benne 
pl. egészségügyi elôadás, kirándulás, 
Nônap, Anyák napi ünnepség, Idôsek 
Világnapjának megünneplése, Kará-
csony. Több baráti nyugdíjas klubbal 
tartunk jó kapcsolatot. Nyitottak va-
gyunk minden baráti, civil szervezet 
felé, amely a barátságunkat elfogad-
ja, és viszonozza is.

Az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas 
Klub 2011. február 19-én a Napközi 
konyha ebédlôjében Farsangi álarcos-

bált rendezett, melyen a szervezô klu-
bon kívül még öt baráti klub vett részt. 
A vendégek érkezését ünnepi mûsor 
követte. Ezután elfogyasztottuk a szá-
munkra elkészített finom gulyáslevest 
és a szépen elkészített farsangi fán-
kot.

Ezt követte az álarcosok bevonu-
lása, ahol változatos jelmezeket lát-
hattunk. Közel 150 fô vidám kikap-
csolódását hozta ez a rendezvény. A 
vendégek vidáman és nagy megelé-
gedéssel tértek haza.

Lakatos Sándor, Klubvezetô
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A gyArmAtiAk kedvenc receptjei
mAdártej sZelet (BEKÜLDTE: VIDÁNÉ KOMRóCZKI EDIT)

tészta: 8 tojásfehérje, 8 ek.cukor-habosra verni, majd 8 ek.lisztet, 1/2 cs sütôport lassan 
hozzákeverni krém: 8 tojássárga, 2cs vaníliás pudingpor, 1 ek liszt, 8dl tej-ebbôl sûrû kré-
met fôzni 20dkg porcukor, 25dkg Ráma-habosra verni, majd a kihûlt krémhez keverni ezt 
a tészta tetejére simítani a krém tetejére jön 3 dl Hulala tejszín keményre verve.
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