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2011. március 31-én Bere Károly polgármester és Bárány László, 
a kivitelezô cég képviselôje letették a Baross-Klapka utca közötti út 
alapkövét.  Az Európai Unió támogatásával a biztonságosabb útsza-
kasz építését várhatóan 2011. június közepén fejezik be.
 2.oldal

Ajánló
VisszAtértek kempin-
günkbe A bAráti kArA-
Ván klub tAgjAi

A lakókocsis baráti társaság 
létszáma olykor a 70 fôt is 
meghaladja.
 2. oldal

rendôrségi felhíVás

A szeghalmi rendôrkapitányság 
munkatársai országos akcióra 
hívták fel a figyelmet. 2011. 
április 4-tôl-26-ig fokozottan 
ellenôrzik a kerékpárosokat.
  2. oldal

ÖnkormányzAti hírek

A tájékoztató anyagban elol-
vashatják a Kastélypark Fürdô 
idei jegy- és bérletárait.
 3. oldal

sárréti húsVétVáró nAp

Családi napot tartott a 
Füzesgyarmati Nôk Egyesülete.
 4. oldal

Ajánló
nônApi ünnepség A 
mozgáskorlátozottAk 
egyesületénél

Ünnepi ebéddel köszöntötték 
a mozgáskorlátozottak az 
egyesület nô tagjait.

4. oldal

twirlingesek Versenyez-
tek füzesgyArmAton

Negyedik alkalommal rendezte 
meg a Sárréti Gyöngyhalász 
Gyermeksport Egyesület a 
megyei Twirling versenyét.

5. oldal

mesemondó Verseny Az 
áltAlános iskolábAn
A verseny gyôztesei képviselik 
a gyarmati iskolát a „Sárrét 
kis mesemondója” területi 
versenyen. 6. oldal

„ezt egy életen át kell 
játszAni”
Labdarúgónap a Városi Sport-
csarnokban.  8. oldal

toVább Virágzik A mArgArétA
Nem állt meg az élet a Margaréta Családos Egyesület 

háza táján azóta, amióta az Amondó hasábjain hírt ad-
tunk magunkról. Az Egyesület tevékenységében az egyik 
legfontosabb emberi értékmérô tulajdonság, a szolidari-
tás erôsítése. Ennek szellemében látogattunk meg egy 
súlyosan beteg kétéves kislányt, aki nemrég esett át egy 
szívmûtéten. A kislányra és családjára a helyi Vöröskereszt 
vezetôje hívta fel az Egyesület figyelmét. Természetesen 
nem mentünk üres kézzel a nehéz helyzetben lévô család-
hoz, hanem tartós élelmiszert adtunk át a számukra, és 
játékokat a kicsinek. Márciusban, a Nemzetközi Nônap al-
kalmából az Egyesület gyermekei versekkel és tánccal lep-
ték meg a szociális otthon nôi lakóit, és egy apuka - Kovács 
Zoltán - köszöntôt is mondott. A mûsor mellé Bere Károly 
polgármester úrral csokoládéval és virágokkal is kedves-
kedtünk a lakóknak, és az otthon dolgozóinak egyaránt.

Farkas Zoltánnak, Füzesgyarmat országgyûlési képvi-
selôjének köszönhetôen az Egyesület tagsága ellátogathatott a 
Parlamentbe, ahol megtekinthettük a koronázási ékszereket, a 
parlamenti közvetítésekben nem látható Felsôház termét, va-
lamint a sajtónak fenntartott részét az Országháznak. A buda-
pesti kiránduláson a gyerekekkel megtekintettük a Mûvészetek 
Palotáját, és a közelében fekvô Nemzeti Színház szoborpark-
ját, kilátóját, labirintusát. A délutáni verôfényes idôben a Budai 
várban tettünk egy sétát, ahonnan csodálatos panoráma nyílt 
az ország kék szalagjára, a Dunára és a Parlament épületére.

Az Egyesület életében fontos az egészségmegôrzés és 
a sport is. Éppen ezért indítottunk március 22-tôl egy 
ping-pong szakkört Gazsó Attila vezetésével. A szakkör 
keretében minden héten egy alkalommal ingyenesen ütö-
gethetnek az érdeklôdô diákok az iskola tornatermében. 

Terveink között szerepel április 23-án a Családi Húsvéti 
Kézmûves Délután megrendezése - a Karácsonyi délután 
folytatásaként-, amellyel az egyre bôvülô létszámú Egye-
sületünk tagságának - a szülôknek és a gyerekeknek egy-
aránt -, szeretnénk egy kellemes napot szerezni. Május 
14-ére pedig Családi Napot szervezünk, melyet közösen 
a Polgári Egyesülettel kívánunk megvalósítani, ezen alka-
lomból várjuk a város lakosságát is.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde,
egyesületi elnök, önkormányzati képviselô
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lAkókocsiVAl télen is kellemes Az üdülés 
füzesgyArmAton

Egy térség turizmusa akkor fejlôdik, ha minél több vendég 
veszi igénybe a helyi szolgáltatásokat, ha több napot töltenek 
el, és sokat költenek.

Immár hatodik éve térnek vissza Füzesgyarmatra, sôt évente 
több alkalommal is itt pihennek a Baráti Karaván klub tagjai. A 
lakókocsisok különbözô településen élnek, de közös hobbijuk 
a lakókocsis utazgatás. Elôször akkor látogattak térségünkbe, 
amikor az új három csillagos kemping megnyitotta kapuit, s or-
szágos kempingtalálkozót szerveztek. Ennek már hat éve. Álta-
lában több napra érkeznek, olykor a 70 fôt is meghaladja a lét-
számuk. Tavasszal általában wellness programon vesznek részt, 
igénybe veszik a helyi masszôrök, manikûrösök, kozmetikusok, 
fodrászok szolgáltatásait, s megnézik a környék látnivalóit. Ha 
megoldható, akkor az érkezés idôpontját valamilyen helyi nagy-
rendezvényhez igazítják. 2005 óta rendszeresen itt töltik a Ka-
rácsony és Újév közötti idôszakot. Hagyományôrzô disznótorost 
rendeznek a gyarmati hentesek irányításával, a helyben vásárolt 
sertésbôl. Az évet pedig a mûvelôdési házban búcsúztatják, a 
füzesgyarmatiakkal közösen szervezett zenés mulatsággal.

A csoport egy-egy itt tartózkodás alkalmával egymillió forintot 
is elkölt – tájékoztatta lapunkat Várkonyiné Csáforda Éva helyi 
képviselô –, aki nagyon fontosnak tartja a jó kapcsolattartást, 
s azt, hogy a visszatérô vendégek bizalmát megôrizzük, mert 
jelentôs bevételhez juttatják a helyi vállalkozókat és a várost.

Gali Mónika

kerékpáros Akció!

Az Országos Rendôr-fôkapitányság 2011. április 4-tôl április 26-ig a kerékpárosok fokozott ellenôrzését rendelte el az egész 
ország területén. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a kerékpárral közlekedôk közül sokan nincsenek tisztában a 
rájuk vonatkozó alapvetô közlekedési szabályokkal, és sajnos egyre gyakoribbak azok az esetek is, amikor szándékosan hagyják 
figyelmen kívül a közúti jelzéseket pl., tilos jelzésen haladnak át, vagy a kijelölt gyalogos-átkelôhelytôl távolabb próbálnak átkelni, 
vagy a kerékpáron felülve hajtanak át a „zebrán”. A kerékpárosokat érintô közlekedési balesetek bekövetkezésének másodlagos 
okaként, gyakran a kerékpárt ittas állapotban vezetô (hajtó) személy felelôtlen magatartását találjuk. A fokozott ellenôrzés célja a 
közlekedésbiztonság javítása, valamint annak elérése, hogy a közúti közlekedési balesetek száma, súlyossági foka, a meghalt és 
megsérült személyek száma tovább csökkenjen. Az ellenôrzés keretében a kerékpár kötelezô felszerelésének meglétét is vizsgálják 
a rendôrök.

Szeghalom Rendôrkapitányság

májusi rendezVények

május 1.
Anyák napi rendezvény, Szervezô: Szilaj Lovas Egyesület
majális - fôzôverseny; Szervezô: HJVKKI
erôs emberek Versenye; / Kastélypark Fürdô
május 7.
kick-box diákolimpia / Sportcsarnok,
Szervezô: Hegyesi Kick-box Egyesület
Anyák napja / Napközi konyha
Szervezô: Életet az Éveknek Nyugd. Klub
lovas baráti nap, Szervezô: Lovas Barátok Egyesülete
május 8.
Anyák napja / Unitárius Templom, Szervezô: Unitárius egyház
május 14.
Anyák napja / Napközi konyha,
Szervezô: Ôszi Napfény Nyugdíjas Klub
családi nap / Mûvelôdési Ház,
Szervezô: Margaréta Csal. Egy./Polg. Egy.
május 17-21.
kisállatbemutató / Mûvelôdési Ház, Szervezô: HJVKKI
május 20-21.
Vii. Anonymus motoros találkozó / Sportpálya
Szervezô: Anonymus Motoros Egyesület
május 29.
Városi gyereknap / Sportcsarnok, Szervezô: HJVKKI

füzesgyArmAt bAross-klApkA utcA kÖzÖtti 
ÖsszekÖtô-gyÛjtôút építése

2011. március 31-én letették a Baross-Klapka utca közötti 
út alapkövét. Az Európai Unió támogatásával a biztonságosabb 
útszakasz építését várhatóan 2011. június közepén fejezik be.

2011. március 31-én csütörtökön zajlott Füzesgyarmaton a 
Baross-Klapka utca közötti összekötô-gyûjtôút építésének nyi-
tó ünnepsége. A megnyitón Bere Károly polgármester a hagyo-
mányosan fontos adatokat tartalmazó urnával a kezében arról 
beszélt, mennyire fontos ez a beruházás a városnak, hiszen 
több baleset is elôfordult már ezen a szakaszon. Bárány László 
/a kivitelezô képviselôje/ elmondta, hogy az úttal együtt járdát 
és gyalogos átkelôhelyet, kisebb parkolót is építenek, továbbá 
közvilágítást is biztosítanak. Az alapkövet Bere Károly és Bárány 
László közösen tették le.

Az elômunkálatok során a régészek jó egy méter mélyen régi 
folyómederre bukkantak, amit fel kell tárniuk, de a továbbhala-
dást ez nem befolyásolja. A projekt kivitelezése során részleges 
útlezárásokra lehet számítani, késôbb esetleges egy-két órás 
áramszünetekre. Az útépítést várhatóan 2011. júniusában feje-
zik be. Az útszakasz 323 folyóméter hosszú lesz.
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ÖnkormányzAti hírek

A képviselô-testület a 2011. március 24-ei ülésén döntött az – Épületenergetikai korszerûsítési és megújuló energia hasznosí-
tási program” címen az önkormányzat közintézményeibôl a Polgármesteri hivatal és az általános iskola energetikai felmérésének 
megrendelésérôl, mely alapján a vállalkozó tanúsítványt készít el arra vonatkozóan, hogy az épületek mekkora hôveszteséggel 
mûködnek, és javaslattételt készít a korszerûsítésre. A javaslat alapján az önkormányzat pályázatot nyújthat be állami támogatás 
igénylésére, a korszerûsítésre, mely a megújuló energia hasznosításával valósulhat meg a jövôben.

---------------------------------------------------------
A Kastélypark fürdô szervezeti átalakításáról döntött a képviselô-testület, oly mértékben, hogy 2011. április 1-jétôl a sportpálya 

mûködtetését is az intézmény látja el. Megállapította a fürdô szolgáltatási díjait, mely 2011. május 1-jén lép hatályba.

kAstélypArk fürdô terVezett díjszAbásAi
1 Teljesárú felnôtt belépô                                     9 órától - zárásig 950 ft
2 Kedvezményes (diák, nyugdíjas) belépô         9 órától - zárásig 750 ft
3 Teljesárú felnôtt bérlet 10 alkalomra 8.000 ft

4 Teljesárú felnôtt bérlet egész éves 60.000 ft
5 Teljesárú felnôtt bérlet szezonra 40.000 ft
6 Kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérlet 10 alkalomra 6.000 ft
7 Kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérlet egész éves 45.000 ft
8 Kedvezményes (diák, nyugdíjas) szezonbérlet 30.000 ft
9 Úszóbérlet 10 napra/fô (csak oktatásra) 3.000 ft
10 Szauna (egész napra) 600 ft
11 Szállás üdülôházban (fôszezonban) fô/éjsz.      06.16-08.31-ig 4.200 ft
12 Idegenforgalmi adó fô/éjszaka (szállóvendégnek) 18-70 év 300 ft
13 Lakókocsi, lakóautó Ft/éjszaka (kempingben) 3.200 ft
14 Sátorhely Ft/éjszaka (kempingben) 1.700 ft
15 Értékmegôrzô 500 ft
16 Belsô parkolás jármûvenként/éjszaka 500 ft
17 Személyi díj: felnôtt (kempingben) 900 ft
18 Személyi díj: diák, nyugdíjas (kempingben) 700 ft
19 Szállás faházban (fôszezonban) fô/éjszaka:      06.16-08.31-ig 3.200 ft
20 Szállás üdülôházban (elô-utószezon) fô/éjsz.  09.01-04.30-ig 3.200 ft
21 Szállás faházban (elô-utószezon) fô/éjsz.        09.01-04.30-ig 2.200 ft
22 Parkolás: személygépkocsi egész napra 500 ft
23 Parkolás: motor 300 ft
24 Parkolás: busz 1.000 ft
25 Teljesárú felnôtt f.gyarmati lakos belépô      9 órától - zárásig 700 ft
26 Kedv.belépô (diák,nyugdíjas) f.gyarmati lakos 9órától -zárásig 550 ft
27 Teljesárú felnôtt bérlet f.gyarmati 10 alkalmas 6.000 ft
28 Teljesárú felnôtt bérlet f.gyarmati egész éves 40.000 ft
29 Teljesárú felnôtt bérlet f.gyarmati szezon 25.000 ft
30 Kedvezményes (diák, nyugdíjas) f.gyarmati 10 alkalmas bérlet 4.500 ft
31 Kedvezményes (diák, nyugdíjas) f.gyarmati egész éves bérlet 28.000 ft
32 Kedvezményes (diák, nyugdíjas) f.gyarmati szezonbérlet 15.000 ft

A vendégforgalom növelése érdekében egyedi csoportos kedvezményt állapíthat meg a 
fürdôvezetô.
15 fô fölötti csoportos kedvezmény esetén a füzesgyarmati kedvezmény érvényesül.

A szolgáltatási díjak áfával együtt értendôk.
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A „Szociális város-rehabilitáció” címû kétfordulós pályázat, 
valamint a hozzá kapcsolódó Integrált Városfejlesztési Stratégia 
(továbbiakban IVS) vállalkozóval történô elkészíttetésérôl dön-
tött a képviselô-testület. Az IVS a jövôben megvalósítandó és 
a gazdasági programban meghatározott városfejlesztési tervek 
megvalósításához is szükséges.

---------------------------------------------------------
Füzesgyarmati lakosra vonatkozó kedvezményes belépôjegyet 

vásárolhat, aki személyazonosság és lakcím megállapítására 
alkalmas igazolvánnyal igazolja, hogy Füzesgyarmat városban 
állandó lakóhellyel rendelkezik.

---------------------------------------------------------
Az Új Széchenyi Terv pályázat keretén belül Kerékpárforgalmi há-

lózat fejlesztése címmel pályázat benyújtásáról döntött a képviselô-
testület a Mátyás utca, (1 km) a Bethlen és a Széchenyi utca a 
vasútállomásig (2 km) új kerékpárút tervezésére és a Kossuth utcai 
kerékpárút (kb. 2 km) felújításának tervezésének költségeire.

---------------------------------------------------------
Munkahelyteremtô támogatásokról döntött ismételten a 

képviselô-testület Nagy Endre Füzesgyarmat, (Csokonai u. 

23.sz. alatti lakos) 1.000.000,-Ft, két fô regisztrált munkanél-
küli 8 órás foglalkoztatásáért, Füzes-Konzol Kft. (Füzesgyarmat, 
Dobó u. 23.) 500.000,-Ft, egy fô regisztrált munkanélküli 8 
órás foglalkoztatásáért. A február 17-ei ülésen: a Golden Pallet 
Kft. (Füzesgyarmat, Vásártér u. 3. szám) 2.000.000,-Ft, négy 
fô regisztrált munkanélküli 8 órás foglalkoztatásáért.

---------------------------------------------------------
Értékesítésre ajánlja
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselô-testülete az 

önkormányzat tulajdonát képezô füzesgyarmati 0613 hrsz-ú, 5 
ha 8847 m2 nagyságú, építési területté nyilvánított – Réti tanya 
mellet lévô –  ingatlant.

Az önkormányzat azzal az ajánlattevôvel köt adásvéte-
li szerzôdést, aki a legmagasabb vételárat ajánlja, és vállalja, 
hogy három éven belül munkahelyteremtésre alkalmas üzemi 
épületet épít. A vételár nem lehet kevesebb az ingatlan forgalmi 
értékénél. A kötelezettség teljesítésére az önkormányzat vissza-
vásárlási jogot köt ki. A vásárlásra elsô ütemben jelentkezhet-
nek az érdeklôdôk 2011. május 31-ig.

Az ajánlatokat a képviselô-testület a 2011. júniusi testületi 
ülésen bírálja el. További részletes felvilágosítás kérhetô Bere 
Károly polgármestertôl.

sárréti húsVétVáró nAp füzesgyArmAton

Március 26-án került megrendezésre az immár hagyo-
mányosnak mondható – a Füzesgyarmati Nôk Egyesülete 
által szervezett – Családi Nap. A rendezvény a közelgô 
Húsvét jegyében telt. A programon résztvevô közel 100 
gyermeket és szüleiket az egyesület vezetôje, Botorné 
Ványi Margit köszöntötte. A gyermekek többek közt meg-
ismerkedhettek a hagyományos tojásfestéssel, és ki is 
próbálhatták azokat, illetve különbözô dísztárgyakat ké-
szíthettek kicsik és nagyok egyaránt. A bátrabbak a locso-
lóvers-mondó versenyen is megmutathatták tudásukat. 
A Füzesgyarmati Nôk Egyesület tagjai vendégül látták a 

gyermekeket saját készítésû finomságokkal is.
A rendezvényt Füzesgyarmat Város Önkormányzata és a 

Suchné Szabó Edit önkormányzati képviselô által vezetett 
Füzesgyarmati Grund Klub támogatta.

mozgáskorlátozottAk egyesületének nônApi ünnepsége

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének 
Füzesgyarmati Szervezete hagyományainak megfelelôen ünne-
pi ebéd keretében köszöntötte Nôi tagjait a nemzetközi Nônap 
alkalmából, 2011. március 5-én Füzesgyarmaton a Napközi 
konyhán. A rendezvényen vendégként megjelent Bere Károly 
polgármester úr valamint Czeglédiné Kovács Ágnes, a Moz-
gáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének elnökasszonya. 
A rendezvényt Németi Imréné nyitotta meg, és üdvözölte a 
megjelenteket, majd Czeglédiné Kovács Ágnes elnökasszony 
köszöntötte a megjelent résztvevôket. Az Elnökasszony nônapi 
köszöntôjében beszélt a nôk társadalomban betöltött szerepérôl 
és jelentôségérôl, majd megköszönte a helyi vezetôség egész 
éves munkáját.

Utána Bere Károly polgármester úr tartotta meg Nônapi 
köszöntôjét. Ünnepi beszéde után polgármester úr néhány férfitársa segítségével egy-egy szál virággal köszöntötte a 
megjelent nôi vendégeket. Rendezvényünkön felléptek a Füzes-Diri-Dáridó és a kertészszigeti Nyugdíjas Klub éneke-
sei. Mindkét fellépô csapat színvonalas, szórakoztató mûsort produkált, amit ezúton is köszönünk nekik. A két fellépô 
csapat mûsora között került sor a kiadós és finom ebéd elfogyasztására. A rendezvény alatt a zenét Zsombók Imre 
szolgáltatta, aki a zenéjével nemcsak a testeket mozogtatta meg, hanem remek hangulatot is varázsolt. A fokozódó 
hangulat közben a tombola tárgyak is kisorsolásra kerültek, majd ismét a zene és a tánc vette át a szerepet.

Sikeres, jó hangulatú és emlékezetes „Nô-köszöntô” délután volt.                     Németi Imréné, szervezet vezetô

Boldog Nônapot!

„ A nô a természetnek
egyetlen lénye,aki érzésünke
 érzéssel viszonozza, és akit
boldoggá tesz az a boldogság
 amellyel bennünket
 megajándékoz.” 

(Diderot)
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megyei twirling Verseny 
füzesgyArmAton

Ez évben negyedik alkalommal rendezte meg a 
Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület a 
Megyei Twirling Versenyt.

Négy település: Köröstarcsa, Szeghalom, Vésztô 
és Füzesgyarmat 23 versenyzôje mérte össze tu-
dását. A versenyt Kovács Gábor egyesületi elnök 
nyitotta meg, késôbb megtisztelte rendezvényün-
ket Molnár Sándor, Vésztô város polgármestere 
és Csányi Istvánné, a vésztôi Bartók Béla Nevelési 
Központ fôigazgatója is. A lányok különbözô szinte-
ken és korosztályokban mutatták be kötelezô bot-
technikai, gimnasztikai, majd kötelezô solo gyakorlatukat. A versenyt a free style egyéni és páros gyakorlatai zárták. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy Macskinné Pór Erzsébet és Takács Zsigmondné mellett olyan edzôket és pontozóbírókat 
köszönthettünk Gál Ágnes, Macskin Zita és Nyíri Zsófia személyében, akik néhány éve még versenyzôként szerepeltek 
a sportcsarnok zöld szônyegén.

A verseny szépen csillogó érmeket hozott a gyarmati lányoknak. Eredmények: 

Köleséri Liliána Krisztina Elôkészítô II. szinten kadet korcsoportban I. helyezett
Oláh Panna Alap II szinten kadet korcsoportban I. helyezett
Túri Judit  C szinten junior korcsoportban I. helyezett
Novák Vivien C szinten junior korcsoportban II. helyezett
Kiss Ildikó B szinten senior korcsoportban I. helyezett
Túri Judit Free Style egyéni kategória I. helyezett
Novák Vivien – Túri Judit Free Style páros kategória I. helyezett

Edzôjük: Gál Ágnes
A lányok mindannyian részt vesznek 2011. április 9-én, a Kisvárdán megrendezésre kerülô Tiszántúli Régiós Twirling 

Versenyen. Bízunk bennük, hogy ott is szorgalmas munkájuk és tudásuk legjavát adva méltóképpen képviselik majd 
városunkat.

sikert ArAtott A diákolimpiA

Mint már annyi sikeres alkalommal, most is nagyon jó „bulit”, versenyt rendezett a füzesgyarmati Hegyesi SE és 
a Békés Megyei Harcmûvész Szövetség. 96 versenyzô indult el a Békés megyei Kick-box Semi-contact Diákolimpia 
küzdelmeiben. Egy új korosztály is bemutatkozott, hiszen az óvodás csoportok és a 8 évesek korosztályai gyakorló 
versenyszerû küzdelmeket vívtak – nagy közönségsikert aratva. A versenyt Vida Imre önkormányzati képviselô nyitotta 
meg, s Ô adta át az érmeket, okleveleket is. Jelen volt Hegyesi Zsolt, a klub névadója, egykori vezetôje is, aki – csak-
úgy, mint a szép számú nézôsereg - változatos, gyors küzdelmeket láthatott. A kick-box irányzat versenyzôin kívül 
a magyarbánhegyesi Korvin Taekwon-do Klub versenyzôi is elindultak – minden elismerés nekik! Elnézve némelyik 
mérkôzést, láthatóan semi-contactban is érlelôdik egy jó kis utánpótlás Békés megyében. A klub versenyzôi a felké-
szülés mostani fázisához megfelelô eredményességgel szerepeltek.

Itt szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik hozzájárultak a verseny színvonalas, és zökkenômentes le-
bonyolításához.

A klub versenyzôinek, szüleiknek, hozzátartozóiknak Füzesgyarmat város önkormányzatának; a Kastélypark fürdônek; 
a Füzes TV-nek; a Földi Csemegének; és nem utolsósorban, a Kossuth Lajos Általános iskolának hogy helyet adott a 
rendezvénynek.

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára”, vagy „viselkedési 
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és 
úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott, 
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt.

Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 
kérhetô a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

minden információt bizalmasan kezelünk!”

Felhívás!
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futóVerseny szeghAlmon

2011. március 24-én Szeghalmon rendezték a me-
zei futóverseny körzeti fordulóját. Öt csapat vett részt a 
körzetbôl: Szeghalom, Vésztô, Bucsa, Körösladány és 
Füzesgyarmat.

A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola, 
Napközi Otthonos Óvodák, Pedagógiai Szakszolgálat in-
tézményének csapata igen jól szerepelt.

füzesgyarmati vonatkozású eredmények:
1-2. osztályos lányok:
I. hely Füzesgyarmat csapata.
Csapat tagjai: Kis Dorottya egyéni I. hely, Komócsin Gréta 
II. hely, Kovács Szimonetta IV. hely, Kiss Gréta VI. hely.
1-2. osztályos fiú:
III. hely Füzesgyarmat.
Csapat tagjai: Berecki Lajos, Sági Roland, Szûcs Ferenc, 
Kovács Zoltán.
3-4. osztályos lány:
II. hely Füzesgyarmat.
Csapat tagjai: Hajdu Petra, Nagy Bíborka, Nagy Éva, Kiss 
Boglárka.

3-4. osztályos fiúk:
I. hely Füzesgyarmat.
Csapat tagjai: Szélpál Barnabás II. hely, Kovács Máté III. 
hely, Vámos Soma IV. hely, Kovács Milán VI. hely.
5-6. osztályos lányok:
II. hely Füzesgyarmat. 
Csapat tagjai: Kovács Réka II. hely, Varjas Dorina, Kovács 
Laura, Katymarac Bianka.
5-6. osztályos fiúk:
II. hely Füzesgyarmat.
Csapat tagjai: Balogh Adrián I. hely, Földi Benedek III. hely, 
Szekeres János, Kádár Dániel.
7-8. osztályos lányok:
II. hely Füzesgyarmat.
Csapat tagjai: Nyéki Mária, Pipó Kata, Kovács Kata, Jónás 
Boglárka.
7-8. osztályos fiúk:
II. hely Füzesgyarmat.
Csapat tagjai: Homoki János II. hely, Tóth Tibor, Polgárdi 
Szabolcs, Sárközi Attila.
felkészítô tanárok: Várkonyiné Csáforda Éva, Csákné 
Vincze Gabriella, Kovács Gábor.

mesemondó Verseny

Az alsós munkaközösség tehetséges tanulók számára március hónapban is versenyt szervezett. 
A Hegyesi János Városi Könyvtárban március 22-én az elsô és második osztályos, március 23-án pedig a harmadik 

és negyedik osztályos mesemondók mutathatták be szorgalmukat és tehetségüket. A versenyzôk magyar népmesék-
kel kápráztatták el szüleiket, felkészítô pedagógusait és persze a szakmai zsûrit is. A zsûri kiemelte ezeknek a gyerme-
keknek a példás szorgalmát, kitartását és a mesék iránti szeretetét. Jutalmul a könyvtár és az iskola gyermekszerveze-
tének ajándékait vehették át. Az elsô helyezettek képviselik iskolánkat a „Sárrét kis mesemondója” területi versenyen, 
amit ismét a munkaközösségünk rendez meg április 8-án.

Ezeken a délutánokon 35 gyermek meséjét hallgathatta meg a közönség. A jók közül a legtehetségesebbek a 
következô gyermekek voltak.

Pálfi Judit, szakvizsgázott tanító

helyezés szAVAló neVe éVfolyAm felkészítô pedAgógus
I. Mester Lili 1./c Köleséri Gabriella
II Czinege Kálmán 1./a Pálfiné Bíró Éva
III. Szekeres Sándor 1./c Pálfiné Bíró Éva

helyezés szAVAló neVe éVfolyAm felkészítô pedAgógus
I. Szabó Attila 2./a Pálné Tóth Ilona
II Nagy Bence 2./a Pálné Tóth Ilona
III. Gasparik Panna 2./c Szabóné Oláh Irén

helyezés szAVAló neVe éVfolyAm felkészítô pedAgógus
I. Furkó Bálint Miksa 3./c Zs. Nagyné Lakatos Ilona
II Szabó Zoltán 3./a Koósné Horváth Angéla
III. Sárközi Márta 3./c Zs. Nagyné Lakatos Ilona

helyezés szAVAló neVe éVfolyAm felkészítô pedAgógus
I. Czinege Inez 4./a Égetôné Tóth Julianna
II Nagy Anna 4./a Égetôné Tóth Julianna
III. Papp Dorina 4./a Égetôné Tóth Julianna



hitben és lélekben
egyházAink üzenete

A szeretetrôl.......

A Földön az embernek a legna-
gyobb kihívást az jelenti, – még a 
keresztényeknek is-, hogy elhiggyék, 
hogy Isten mennyire szereti ôket (Já-
nos ev. 17:23). Ennek a szeretetnek 
a megismerése az alapja az életnek 
és létezésünknek (Ef. lev. 3:19). Ez 
ad biztonságot az embernek az élet 
viharaival szemben, és ez a szeretet 
tesz képessé arra, hogy az élet min-
den területén egy kiteljesedett, ál-
dott és Isten tanításaival megegyezô 
életet éljünk. Isten maga a szeretet, 
és akiben szeretet nincs, az ismerte 
meg az Istent (János 1. lev. 4:8). Is-
ten szeretetének megismerése nélkül 
az ember elveszett marad. A mennyei 
Atyánk legnagyobb szeretet kinyilvá-
nítása a világ felé az Úr Jézus Krisztus 
(Róma lev. 5:8).

Istentiszteleti alkalmak: Füzes-
gyarmat, Mûvelôdési ház, min-
den vasárnap 17 órai kezdettel. Az 
érdeklôdôket szeretettel várjuk!

Simon Kálmán, pásztor

---------------------------------------------
húsVéti bíztAtó A tAVAszbAn…

„Odúkat és kriptákat pattant / S 
bús árkokig leér a szava: / Ilyen a 
Húsvét szent tavasza / S ilyen is ma-
rad. / Miért tudjon Ô az embervérrôl, 
/ Mikor künn, a Tavaszban, / Minden 
csoda csodát csinál / S minden drá-
ga fizetség megtérül? / Óh, Tavasz, 
óh, Húsvét, / Emberek ôsi biztatója, 
/ Csak azt szórd szét köztünk: / Ál-
landó a tavaszi óra / S ilyen marad. 
/ Krisztus támad és eszmél, / Odú-
kat és kriptákat pattant. / VAN-E 
GYÖNYÖRÛBB ENNÉL?”- Így énekli 
Ady Endre az örök Ember szent tavaszi 
vágyát, az újjászületésért való sóvár-
gását. Amikor a Teremtô kibocsájtja 
lelkét és megújulnak mindenek, ben-
ne a teremtés koronája is, Krisztus 
gyôzelme példája után, csak azzal az 
örömmel kiálthatunk fel és válaszol-
hatunk a költôi kérdésre, miszerint 
„Van-e gyönyörûbb ennél?”, hogy 

„Nincs!”, mert Jézus is azt mond-
ta Nikodémusznak, hogy szükség az 
embernek újjászületni. Golgotákon 
baktatunk át, lelki és fizikai fájdalmak, 
betegségek sikertelenségek, nyomo-
rúságok, csalódások keresztjei alatt 
roskadozva, de a húsvéti hit felemel, 
s bár nagypénteki gyászból, pusztu-
lásból született meg, mégis öröm az, 
ahogy Juhász Gyula is fogalmazza: 
„Húsvét, örök legenda, drága zálog, 
/ Hadd: ringatózzam a tavasz-zenén, 
/ Öröm: neked ma ablakom kitárom, 
/ Örök Fausztod rád vár, jer, remény! 
/ Virágot áraszt a vérverte árok, / …
Egy régi Húsvét fényénél borongott / 
S vigasztalódott sok tûnt nemzedék, 
/ Én dalt jövendô Húsvétjára zsongok 
/ És neki szánok lombot és zenét. / 
E zene túlzeng majd minden haran-
got / S betölt e Húsvét majd minden 
reményt. / Addig zöld ágban és piros 
virágban / Hirdesd világ, hogy új föl-
támadás van!”. Igen, kedves Test-
véreink! Új ez a Húsvét, akárcsak a 
körülöttünk megújult és megváltozni 
akaró világ. De a megváltoztatásban 
nekünk is részt kell vállalni, mégpedig 
húsvéti diadalmas hittel. Ehhez adjon 
az Isten, a Húsvét szent ünnepe erôt, 
egészséget, sok szép találkozást és 
együttlétet szeretteinkkel.

Balázsi László,
mb. püspök-egyházi fôjegyzô

---------------------------------------------
fÖlkészülés krisztus fÖltá-
mAdásárA – A nAgybÖjt ideje

Húsvét elôtt negyvennapos böjt-
tel készül föl a Katolikus Egyház 
Jézus Krisztus halálára és föltáma-
dására (ennek az idôszaknak latin 
neve „Quadragesima”, azaz „Szent 
Negyvennap”). A Nagyböjt a Hamva-
zószerdával kezdôdik (nevét egy kü-
lönleges szertartástól, a hamvazko-
dástól kapta).

A Nagyböjt hangsúlyozottan megté-
résre, bûnbánatra és önfegyelmezés-
re hív bennünket. A megtérés egyik 
formája a böjt, ami önmagában igen 
szerteágazó cselekmény:

A böjt, mint idô, egy vagy több nap-
ból állhat. A böjti idô a hit megszilárdí-
tását szolgálja. A hit elsajátítása ma-
gunkba szállást, elmélkedést jelent, 

minden olyan dolgot ki lehet zárni, 
ami a hit ápolását lehetetleníti. 

A böjt, mint gyakorlat, befolyásolja 
az ember cselekedeteit: a jótetteket. 
A böjt nemcsak éhezés, hanem alka-
lom a jótettre. Minden jótett pedig le-
mondást és áldozatot követel.

A böjt, mint önmegtagadás, az ál-
dozatvállalásban jár, dolgokról való 
lemondásban.

A böjt, mint megszentelôdés, a lé-
lek gyakorlata, segítése abban, hogy 
felülkerekedjen a test gyarlóságain.

Végül böjtölni igazán csak az ké-
pes, akiben él a föltámadás hite, aki 
felül akar emelkedni az élet pusztulá-
sán, sarán, és más világot sejt meg. 
Az ebben az idôszakban kiszabott 
böjt, önmegtagadás, bûnbánat ne 
jelentse számunkra csupán a külön-
féle tilalmak halmazát, hanem inkább 
legyen egy esély a megtisztulásra, a 
lelki fölemelkedésre!

E cikk végén közlöm a kedves ol-
vasókkal a füzesgyarmati Szeplôtelen 
Fogantatás katolikus templom húsvé-
ti miserendjét:
Nagypéntek (április 22.) – 18-kor (a 
hittanos gyerekek passiójátéka is ak-
kor lesz)
Húsvétvasárnap (április 24.) – 11,30-
kor
Húsvéthétfô (április 25.) – 11,30-kor

Minden kedves olvasónak tartal-
mas nagyböjti fölkészülést, valamint 
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Cibian Miklós,
római katolikus lelkipásztor

,
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A gyArmAtiAk kedVenc receptjei
kincsesbányA  (BEKÜLDTE: BERECZKÁNÉ VÁMOS ERIKA)

6 tojásból piskótát sütünk. A kihûlt piskótát megkenjük baracklekvárral. Egy nagydoboz 
babapiskótát megáztatunk rummal higított feketekávéban, majd rárakjuk a piskótára.
krém: fél liter tejbôl és 2 cs. vaníliás pudingporból pudingot fôzünk. Amikor kihûlt 25 dkg 
Ráma maragarint 20 dkg porcukorral kikavarunk és megkenjük vele a piskótát. A tetejére 
2 dl Hulala tejszínt keményre verve rásimítunk. A végén reszelhetünk rá csokoládét.

Alsó tAgozAtos gyermekek sikerei

Iskolánk Pedagógiai Programjában, éves munkatervében 
kiemelt feladatként fogalmaztuk meg a tanulók felzárkózta-
tását és tehetséggondozását. A tehetséggondozás eredmé-
nyes munkájának köszönhetôen alsó tagozatos gyermekek 
sikereirôl számolhatok be.
A második félévben már a területi és megyei versenyekre is 
eljutott tanítványaink öregbítik iskolánk hírnevét.
•  A tanév folyamán részt vettek tanítványaink helyi, majd 

területi Zrínyi Ilona matematika versenyen Égetôné Tóth 
Julianna felkészítésében. A 4.a osztályos csapat megyei 
– nagyon elôkelô –, 6. helyen végzett. Csak nagyvárosi 
iskolák végeztek elôttük. A csapat tagjai: Molnár Bettina, 
Herczeg Dániel, Zs. Nagy Gergô

•  A Hermann Ottó természetismereti versenyen Égetôné Tóth 
Julianna felkészítésében valamennyi 4. osztályos tanuló 
továbbjutott a területi fordulóra. A csapat tagjai: Herczeg 
Dániel, Székely Péter, Molnár Bettina, Zs. Nagy Bence, Zs. 
Nagy Gergô Kovács Máté.

•  A Bendegúz NyelvÉsz verseny megyei döntôjébe 2 alsós ta-
nuló jutott tovább Szabó Tímea elsô 1. b osztályos tanuló 
Kohutné Marsi Gabriella felkészítésével és Lukács Lili 3. c 
osztályos tanuló, akit Zs. Nagyné Lakatos Ilona készített föl.

•  A Nemzeti Tankönyvkiadó Az egy mi? meseíró pályázatán 
a 4.a osztály különdíjat kapott. Fogalmazás órán született 
meg a közös mese. Segítôjük Pálfi Judit volt.

Minden tehetséges tanulónak és felkészítô tanárjának gratu-
lál az alsó tagozatos munkaközösség.

Pálfi Judit, szakvizsgázott tanító

zrínyi ilona matematika verseny
2011. február 18-án, Szeghalmon területi matematika 

versenyen vettünk részt. Nagyon izgultunk, de megpróbál-
tuk nagyon figyelmesen oldani a feladatokat. Gondolkodtunk 
és visszaemlékeztünk a megtanultakra. Izgatottan vártuk az 
eredményt. Néhány nap múlva tudtuk meg, hogy 33 cso-
portból mi 6. lettünk. Nagyon örültünk. 

Molnár Bettina, 4. a osztályos tanuló

A mesemondó verseny
2011. március 23-án volt iskolánkban a Mesemondó ver-

seny. A Hegyesi János Városi Könyvtárban gyûltünk össze, 
amikor elmondtuk a meséinket. Eljöttek a szüleink, testvére-
ink a felkészítô tanáraink és a zsûri tagjai. Elôször kihúzták a 
harmadikosok a sorszámokat, majd sorban elmondták a ma-
gyar népmeséket. Aztán egy kis szünetet tartottunk. Miután 
a zsûrizô tanárok meghozták a döntést vége lett a szünetnek 
és a negyedikesek következtek.

Elmondtuk a meséinket mi is és újra szünet következett. A 
zsûri kihirdette az eredményeket. Közben nagyon izgultunk. 
Furkó Bálint harmadik osztályos tanuló lett az elsô, a ne-
gyedikesek versenyét pedig én nyertem. Jutalmul könyvet és 
oklevelet kaptunk. Ilyen volt a népmesemondó verseny.

Czinege Inez, 4.a osztályos tanuló

lAbdArúgónAp 2011. március 5-én A
Városi sportcsArnokbAn

„Ezt egy életen át kell játszani”

A program reggel 9 órakor kezdôdött három megye re-
gionális válogatottjainak /Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Békés/ 
mérkôzéseivel.

Békés megye regionális válogatottjába négy füzesgyarmati 
versenyzô, a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület 
tagja is meghívást kapott, Jónás Boglárka, Nagy Andrea, 
Szabó Réka és Szabó Adrienn személyében.

14-órától U7-es bemutató mérkôzésre került sor a Sárréti 
Gyöngyhalász és Sárréti UNSC között. 17-órától a XVII. Téli 
Teremlabdarúgó Bajnokság záró fordulójára került sor.

A még tavaly novemberben kezdôdött bajnokság négy hó-
napon keresztül több mint 120 embernek nyújtott rendsze-
resen sportolási lehetôséget. A sportszerû összecsapásokon 
nem sok dolga volt a Versenybizottságnak. Reméljük ennek 
a nagy hagyományokkal bíró bajnokságnak nem csak múltja 
van, hanem jövôje is lesz.

Torna végeredménye:
I. Haladás
II. Villogó (Bucsa)
III. Family Frost
IV. Klasszikusok
V. Lion
VI. Inflex (Bucsa)
VII. Biharnagybajom
A torna gólkirálya Vad Zoltán (Haladás) lett.
Profi bajnok: Athletico Trico (Biharnagybajom), itt Bajnók 

Imre lett a gólkirály.
Köszönjük a Polgármesteri hivatalnak és Bere Károly pol-

gármester úrnak a díjazáshoz nyújtott segítséget.
Ez a nap a labdarúgás igazi ünnepe volt, és a címben 

szereplô mottó: „Ezt egy életen át kell játszani”, valóban 
megvalósult ezen a napon, hiszen a 6 évestôl a 60 évesig 
minden korosztály pályára lépett ezen a napon.

Kovács Gábor, sportcsarnok vezetô

Kovács Endre
Szövegdoboz
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