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Kiemelt arany oklevelet nyert a Szivárvány csoport Hajdúdorogon.
Felsô sor: Salló Fruzsina, Köleséri Liliána, Molnár Lili, Oláh Panna, 
Macskinné Pór Erzsébet, Lázár Flóra, Gábor Viktória, Csák Alexandra, 
Nagy Bíborka • Alsó sor: Nemes Hajnalka, Éri Kitti, Kovács Noémi, 
Bácsa Dóra, Konyár Kata, Széles Zorka, Szabó Alexa  2.oldal

Ajánló
Szép eredményeket ér-
tek el A füzeSgyArmAti 
gyerekek A „Sárrét kiS 
meSemondójA” területi 
verSenyen.

 2. oldal

ÖnkormányzAti hírek

A képviselô-testület kijelölte 
a területeket a játszóterek 
építésére.
 2. oldal

húSvétoltAk A lurkók Az 
óvodábAn

Az óvodások az újjászületés 
és a tavaszvárás ünnepének 
keretén belül csuhé nyuszit 
készítettek.
 4. oldal

ÖnkénteS tûzoltók hírei

Megtartotta közgyûlését 
a füzesgyarmati Önkéntes 
Tûzoltó Egyesület.
 5. oldal

Ajánló
nyári rerndezvények 
füzeSgyArmAton

A Bon Bon és az R-GO is ellá-
togat a nyáron településünkre.

6. oldal

kézilAbdA Sikerek A 
gyÖngyhAláSz egyeSületnél

Három gyôzelemmel nyert az 
egyesület 7-8. osztályos kézi-
labda csapata a Köröstarcsán 
megrendezett tornán.

6. oldal

ChA-ChA-CháztAk A füze-
Si kiSÖrdÖgÖk
A Kossuth Lajos Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvészeti Is-
kola társastáncos növendékei 
szép eredményeket értek el.
 6. oldal

újrA indul A Sárréti 
ifjúSági tábor
A strandolni, kirándulni vágyók 
jelentkezhetnek a káptalan-
füredi táborra. 8. oldal

drogprevenCió
Magyarországon az elmúlt évtizedben jelentôsen növeke-

dett a kábítószer fogyasztással kapcsolatos bûncselekmények 
száma. Ez a probléma a fiatal korosztályt veszélyezteti a leg-
jobban, a 10-18 éves korú általános és középiskolás diákok 
kábítószer fogyasztásában igen gyors növekedés tapasztalható. 
A serdülôkor olyan fejlôdési szakasz, melynek során jelentôs 
változások következnek be a személyiségben. Ez a kor nagyon 
sok lehetôséget nyújt a tapasztalatszerzésre. Serdülôkorban 
egyre több fiatal folytat egészségromboló tevékenységet. Minél 
kevésbé biztosítottak számára a családjában a szeretetteljes, 
kiegyensúlyozott körülmények, annál kevésbé képes problémá-
it megbeszélni szüleivel. A szülei mellett magát bizonytalanak 
érzô gyermek külsô támaszt fog keresni, egyre inkább a hason-
ló sorsú fiatal társai felé fordul. Hajlamos lesz arra, hogy kriti-
kátlanul elfogadja, alkalmazkodjon ezeknek a csoportoknak az 
érvényben levô normáihoz. A barátokkal való szolidaritás jele a 
közös szerfogyasztás megkezdése. A drog probléma tünet, mely 
mögött magára hagyott fiatal áll, konfliktusokkal, feszültségek-
kel, szorongásokkal telve. A fiatalok kábítószer fogyasztásának 
kialakulását rendkívüli módon befolyásolja a család életmódja, 
életvitele, értékrendje, erkölcsi normái. A 18-39 éves korcso-
portba tartozik a kábítószer fogyasztók 32%-a, köztük nagyobb 
az elvált vagy egyedül élôk aránya. A kábítószerek kereslete és 
kínálata az elmúlt években jelentôsen növekedett.

jellegzetes testi tünetek: szapora pulzus, szívdobogás 
érzése, vérnyomás-emelkedés, a légzés gyorsulása, zavaros 
látás, szokásosnál tágabb vagy szûkebb pupillák, zsibbadás, 
szájszárazság, szomjúságérzés, étvágytalanság, átmeneti hány-

inger, hányás, fejfájás, rosszullét, szédülés.
viselkedésbeli változások: a tanulmányi eredmény hir-

telen változása, zárkózottság, a családon belüli kapcsolatok 
zavara, saját maga, és környezete elhanyagolása, kiégettség, 
különbözô beilleszkedési zavarok, iskolakerülés, munkakerülés, 
megszokott életmód megváltozása,

árulkodó jelek: Injekciók nyomai, esetleg hegek. Fecskendôk 
és injekciós tûk. Különféle színû tabletták. Mûanyagzacskó ra-
gasztónyomokkal.

Amit szülôként tehet!
Tiltás, büntetés nem segít, értelmetlen, fölösleges és 

nem célravezetô! Elfogadó, érdeklôdô magatartást tanúsít-
son! Keresse meg gyermekével az értelmes kommunikáció 
legmegfelelôbb formáját! Bánjon vele felnôttként. Ne kutasson, 
ne szimatoljon a drogfogyasztást bizonyító holmik után! Bízzon 
és higgyen abban, hogy gyermeke egyszer megelégeli a drogo-
zást, és segítségét elfogadja. Fogadja el, hogy gyermeke ettôl a 
nyavalyától, csak maga tud megszabadulni, ha akar, és Ön sokat 
segíthet neki ebben. Viselkedjen együttérzôen és támogatóan!

Fogadjon örömmel minden apró eredményt, és erôfeszítést, 
ami a gyógyulás felé vezethet! Ha gyermekének bármilyen 
erôfeszítéssel sikerült abbahagyni a kábítószer fogyasztást, 
nincs értelme tovább gyanakodni rá. Legyen partner a problé-
mában.                                           Családsegítô Szolgálat

SegítSég!
Békés Megyei Képviselô-testület Pándy Kálmán Kórháza 

Drogambulancia. 5700 Gyula, Semmelweis u. 1
Tel/fax: 66/468-380 • E-mail: gyuladrog@freemail.hu

Fogadóóra: H-Sze-Cs. 8-16 óra, K-P: 8-14 óra
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üléSeztek A kÖzkinCS kerekASztAl réSztvevôi 
füzeSgyArmAton

2011. március 29-én Füzesgyarmaton tartották a Közkincs 
kerekasztal soron következô ülését. A megjelenteket Bere Ká-
roly polgármester, a Kistérségi Társulás elnöke köszöntötte, aki 
többek között arról is beszélt, hogy fontosnak tartja a kultú-
ra és a turisztika összekapcsolását a térségben. Ezt követôen 
Lévainé Homoki Éva, a Mûvelôdési Ház vezetôje bemutatta 
Füzesgyarmat kulturális intézményeit.

Ezután került sor a kistérségi kulturális stratégia megtárgya-
lására. Az elôzô ülésen kiválasztott 3 megvalósítandó projekthez 
gyûjtötték az ötleteket a közmûvelôdési szakemberek, amelyek 
nagyon kreatívak és elôremutatóak voltak. A találkozón jelen 
lévô Pocsajiné Fábián Magdolna és Dombi Ildikó - akik a kultu-
rális stratégiát készítik -, rengeteg javaslattal segítették a mun-
ka menetét.

Összességében egy rendkívül hasznos, eredményes délutánt 
töltöttek el a résztvevôk, akik többek között azon is dolgoznak, 
hogy megfelelô kulturális stratégiája legyen a térségnek, olyan, 
amelyet késôbb az emberek szolgálatába lehet állítani. Egyez-
tettek a térség Rendezvény naptáráról is, amely áprilisban fog 
megjelenni.

Tôkésné Gali Mónika

fAültetéS A kAStélypArk fürdôben

2011. április 23-án a Föld Napja alkalmából fákat ültettünk a Kastélypark fürdô területén. A fák elültetésében részt vett Huszár 
István külsô támogatónk és Szôke Imre az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság tagja. Mint ismeretes, az elsô Föld 
Napja 1970-ben indult el Amerikából, és 1990-re már világmozgalommá vált, melyhez Magyarország az elsôk között csatlakozott. 
Ezért most mi is úgy gondoltuk, hogy az említett program apropójából elültetünk 6 db császárfát, hogy városunkban is felhívjuk 
a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Tudjuk, hogy nem csak a gyermekekben, hanem a felnôttekben is ki kell alakulnia 
egyfajta környezettudatos szemléletnek, melynek eredményeként jobban odafigyelünk majd cselekedeteinkre és azok következ-
ményeire. Persze azt is tudjuk, hogy egyetlen nap kevés arra, hogy jobbá és fenntarthatóbbá tegyük, vagy megváltoztassuk a körü-
löttünk lévô világot. Azonban, ha mindennap tudatosan vásárolunk, választunk, közlekedünk stb. a környezetünk fenntarthatósága 
érdekében, akkor már tettünk valamit a változásért. A kezdeményezésünkkel hagyományt szeretnénk teremteni, ezért minden év-
ben szeretnénk fákat, növényeket ültetni a város egyéb pontjain, hogy még szebbé tegyük településünket. Továbbá terveink között 
szerepel, hogy minden Füzesgyarmaton születendô gyermeknek fát ültessünk!       Suchné Szabó Edit, Önkormányzati képviselô

„Sárrét kiS meSemondójA” területi verSeny

Az alsós munkaközösség április 8-án délután területi mese-
mondó versenyt szervezett Sárrét tehetséges mesemondó isko-
lás gyermekei számára. Fontos a tehetséggondozás, így ismét 
egy területen mutatkozhattak be jó képességû, szorgalmas, 
igyekvô tanítványaink. 11 iskolából érkeztek a mesemondók és 
kísérôik. Nóbik Ilona tanárnô a magyar népmesék dallamával 
köszöntötte a versenyzôket és a vendégeket, majd Ibrányi Éva 
alpolgármester asszony nyitotta meg a versenyt. Évfolyamon-
ként mondták el meséiket a gyermekek a szakmai zsûri és a 
vendégeik elôtt.

Az eredményhirdetésig iskolánk mûvészeti tanszakaira járó 
növendékei szórakoztatták a vendégeket. Elôször a gitár szak-
körös tanulók, utána pedig a Füzecske bábcsoport.

Ezt követte az emléklap jutalmazás, melyet iskolánk 
intézményegység-vezetôje Sáriné Péli Márta adta át a mese-
mondóknak és felkészítô tanáraiknak. A zsûri-elnökök értékelô 
szavai után pedig megtörtént az eredményhirdetés. 

2011-ben a Sárrét legjobb mesemondói között a 
Füzesgyarmatiak a kövezkezô eredményeket érték el:
helyezés gyermek neve felkészítô pedagógus
1. évfolyam
III. Mester Lili Köleséri Gabriella
3. évfolyam
I Furkó Bálint Miksa Zs. Nagyné Lakatos Ilona
4. évfolyam
II. Czinege Inez Égetôné Tóth Julianna

iii. hAjdúdorogi orSzágoS mAzSorett feSztivál

2011. április 16-án megrendezésre került a III. Hajdúdorogi Or-
szágos Mazsorett Fesztivál, ahol a füzesgyarmati Mazsorett Együttes 
Napsugár és Szivárvány csoportja remekül szerepelt. A Szivárvány 
csoport, I. korcsoportban (6-10 évesek) kiemelt arany oklevelet, a 
Napsugár csoport, II. korcsoportban (10-14 évesek) pom-pom kate-
góriában ezüst, show kategóriában kiemelt arany oklevelet szerzett. 
A legjobb tamburmajornak járó különdíjat Túri Judit nyerte el!

Ezúton értesítjük a város lakosságát, hogy a füzesgyarmati 
Mazsorett Együttes 2011. június 18-án ünnepli alakulásának 15. 
évfordulóját egy gálamûsor keretében, amelyre szeretettel várunk 
mindenkit!

Mûvészeti vezetô: Macskinné Pór Erzsébet
napsugár csoport:
Alsó sor: Bartucz Fabióla, Korcsok Klára, Novák Vivien, Jambricska 

Szilvia, Szemán Anita, Éri Alexandra, Kocsány Kitti • felsô sor: Kovács Laura, Pálfi Liza, Hajdú Ágnes, Macskinné Pór Erzsébet, 
Túri Judit, Textor Mária, Szôke Fanni.

Nyilas Diána 2011.03.03.
Ladányi Dominik 2011.03.18.

Bak Szabolcs 2011.03.30.
Bagdány Anna 2011.03.26.
Vitáris Kincsô 2011.04.17.
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ÖnkormányzAti hírek

Munkahelyteremtô támogatásokról döntött ismételten a képviselô-testület az április 28-ai ülésén, és az alábbi vállalkozások 
részesültek önkormányzati támogatásban:

támogAtottAk
1 Csák Lászlóné egyéni vállalkozó 500.000,-ft
2 Karsai Mihály egyéni vállalkozó 1.000.000,-ft
3 Hajdú Füzes Tüzép Kft. (képviseli: Hajdu István ügyvezetô) 500.000,-ft

4 Kovács Sándor egyéni vállalkozó 500.000,-ft
5 Dobák Imréné egyéni vállalkozó 500.000,-ft

---------------------------------------------------------
A 15. éve mûködô Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért közalapítvány kuratóriumának titkára, Sáriné 

Péli Márta beszámolt a közalapítvány elmúlt évi munkájáról. Az elmúlt év márciusában 37 kérelmezô fiatal között 730.000,- Ft, 
októberben 48 fiatal között 930.000,-Ft került kiosztásra. Ez 15-20 ezer forintot jelent hallgatónként és alkalmanként.

A közalapítvány az elmúlt évben az adó 1 %-ából 687.6518,-Ft bevételre tett szert és a jövôben is várja az adózók 1 %-át, hogy 
minél több rászoruló fiatalt tudjanak támogatásban részesíteni.

---------------------------------------------------------
Elfogadta a képviselô-testület a 2010. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a zárszámadási rendeletet. Az önkormányzat az elmúlt 

évi gazdálkodását 1.597.512 ezer forint bevétellel és kiadással zárta.
---------------------------------------------------------

Törvényi változás miatt módosította a képviselô-testület a közterület használatáról, védelmérôl és díjáról szóló rendeletét. Hi-
ányolták a képviselôk a törvényi felhatalmazást, mely alapján a város közigazgatási területén a házaló kereskedelmet és házaló 
gyûjtést az önkormányzat rendeletében tiltani lehetne. Így olyan döntést hozott a képviselô-testület, hogy ha a jövôben mégis 
megjelenne a városban házaló kereskedô, vagy gyûjtô, a tevékenységet csak akkor folytathatja, ha a jegyzônél bejelentkezik.

A képviselô-testület ezúton is felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy a házalókat csak akkor engedjék be a laká-
sukba, ha valós iratok alapján meggyôzôdtek arról, hogy a kereskedô a házalási tevékenységhez minden jogosultság-
gal rendelkezik, valamint a helyi jegyzôhöz bejelentkezett, és errôl írásbeli eredeti iratot tud felmutatni.

---------------------------------------------------------
A képviselô-testület játszóterek létesítésére, megvalósítási sorrendben az alábbi területeket jelölte ki:

1.  A Kossuth utca 89. sz., hrsz. 629/3. Iskola udvarára készült programterv alapján egy biztonságos, minôsített játszótér kiala-
kítható.

2. A Mátyás utca 29. szám alatt lévô volt óvoda udvarának megosztásával egy biztonságos, közcélú játszótér kialakítható. 
3. A Bajcsy Zsilinszky utcai 1045. helyrajzi számú területen.
4. A sárszigeti Áchim András utcai 1923., 1924. helyrajzi számú területen.
5. A 287. helyrajzi számú Garai téren, itt is kialakítható biztonságos, minôsített játszótér.
6. Kossuth utca 60. sz. alatt lévô 1996 m2 nagyságú területen.

---------------------------------------------------------
AjánlAti felhíváS

A Kossuth utca 19. szám alatti, bezárt tejcsarnok épületének és a hozzá tartozó 2774 m2 telek hasznosítására, kereskedelem, 
szolgáltatás, vagy munkahelyteremtés céljára.

A Kossuth u. 60. sz. alatti, 1996 m2 nagyságú építési telek hasznosítására befektetôk részére ajánlati felhívást ír ki az önkor-
mányzat fejlesztési elképzeléseihez kapcsolódó turisztikai, vagy egyéb célú hasznosítás, ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó beruhá-
zásra. Az ajánlat elbírálásánál elônyt élvez, aki pihenôparkot és játszóteret is kialakít. 

Az ajánlatokat folyamatosan lehet benyújtani Bere Károly polgármester részére címzett
(5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.) zárt borítékban. Részletesebb tájékoztatást ad Bere Károly polgármester.

tiSztelt füzeSgyArmAtiAk!
Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy 2011. április hónaptól kezdôdôen fogadóórát tartok az Polgármesteri hivatal emeleti kis-
tanácskozó termében. A fogadóóra pontos idôpontjáról a Füzes TV-n, a www.fuzesgyarmat.hu oldalon, valamint a következô 

telefonszámon, illetve e-mail címen érdeklôdhetnek: Telefon: 0670/701-5953; e-mail: such.edit@gmail.com
Suchné Szabó edit, Önkormányzati képviselô
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lurkó húSvét Az óvodábAn

A Húsvétot, mint az újjászületés és a tavaszvárás ünne-
pét tartjuk számon. Az óvodai életbe az ehhez kapcsolódó 
népszokások felelevenítését kívántuk bevezetni. Célunk az 
volt, hogy a gyermekek játékosan ismerjék meg a Húsvét-
hoz kapcsolódó szokásokat, ismerkedjenek meg új tech-
nikákkal, a tevékenységek által pedig formáljuk közösségi 
érzésüket. Készítettünk a gyermekekkel tojás állatkákat, 
pom-pom csibét kukóból, kóstoltunk tojás ételeket, me-
lyet közösen készítettünk el. Az anyukák segítségével a 
gyermekek megtanulhatták a csuhé nyuszi készítését. Az 
új technika és az ismeretlen alapanyag nagyon vonzó volt 
számukra. Megismerkedhettek egy hagyományos tojás-
festéssel, a berzseléssel is (hagymahéjas tojásfestés). 
Az út szélén gyûjtött növényekkel pedig szebbnél- szebb 
motívumokkal díszíthették a tojásokat. A böjti hangulatot 
idézve megkóstolhatták az aszalt gyümölcsöket, a cibere 
levest és a közösen pattogtatott kukoricát.

Az óvodai bábcsoport, mely az óvónénik kis közösségébôl 
áll, bábszínházzal kedveskedett. 

A Kézmûves Egyesület tagjai egy ember nagyságú „Ta-
vasz tündérrel” kedveskedtek nekünk. A „Tavasz tündér” 
ruháját a szülôk által készített kis virágokkal díszítettük, 
és óvodánk központi részére állítottuk. A húsvéti hangulat 
fokozására, Nagyhét csütörtökén megrendeztük a Húsvé-
ti cuhárénkat az óvodánk közösségi termében, melyet a 
Foltvarró csoport tagjai ünneplôbe öltöztettek csodálatos 
munkáikkal. Meghívtuk az Elszármazottak Baráti Körét, 
akik Madárkalács sütésével lepték meg óvodásainkat, a 
helyi Népdalkör Egyesület tagjai pedig fergeteges jókedvet 

varázsoltak dalaikkal a gyerekek számára. Ezt követôen 
táncházat tartottunk az óvoda udvarán, amely során nép-
tánc bemutatót tartott a Pitypang tánccsoport Virág Mária 
kolléganônk vezetésével. Ezután az óvoda apraja-nagyja 
közösen mulathatott. Zárásként, Nagypénteken, vendég-
ségbe mehettünk egymás csoportjába, ahol az általunk 
készített rózsavízzel locsolkodhattak a fiúk, és apró aján-
dékkal kedveskedhettek egymásnak a gyermekek.

Nekünk, pedagógusoknak a legnagyobb jutalom, mikor 
a gyermekek arcán tükrözôdik a boldog és elégedett mo-
soly. Az óvodások és a felnôttek közös véleménye az volt, 
hogy ilyen jó hangulatú napokat máskor is rendezhetünk. 
A segítôinknek pedig hálásak vagyunk, a sikeres „Lurkó 
Húsvét” megrendezésében. KÖSZÖNJÜK!

Lázárné Molnár Edit,
Óvodapedagógus, munkaközösség vezetô

bozSik gyermek egyeSületi progrAm

A programról: 2002-ig futott az a labdarúgó utánpótlás program, ami tavasszal ugyanazon a néven, ismét gyerekek 
százait mozgatja meg megyénkben, országos szinten pedig ezreket. A Magyar Labdarúgó Szövetség egyesületi prog-
ramját a Bozsik elnevezés között hívták NUSI-nak, majd NUPI-nak. A program lényege az, hogy három korosztályban 
(U7, U9, U11), minden félévben három-három tornán vesznek részt a gyermekek, és körzeti szinten, tornarendszerben 
csatáznak egymás ellen. A tornán külön díjazás nincs, de minden torna végén minden gyermek apró jutalmazásban 
részesül. Füzesgyarmati vonatkozásban a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület ifjú labdarúgói már évek óta 
részt vesznek ebben a programban. Idén 6 egyesület került a mi régiónkba: a mi csapatunk mellett Szeghalomról két 
egyesület, Körösladány, Vésztô és Dévaványa három korcsoportjai küzdenek egymás ellen.

2011. április 19-én a füzesgyarmati sportpályán került megrendezésre az egyik forduló, melyen közel 180 gyermek 
sportolt. A Bozsik programnak tehetséggondozó jelentôsége is van, mivel a legtehetségesebbek megye válogatottba 
kerülhetnek. Tavaly 6 gyermek került be tôlünk: Nagy Dávid 2.a, Vad Zoltán 3.a, Botos László 3.a, Kovács Milán 3.c, 
Kovács Máté 4.a és Fodor József 5.b. Idén is több ifjú labdarúgó várhat meghívót a megyei válogatottba. 

A tavalyi évben ugyanakkor az MTK Budapestnél is többen voltak próbajátékon az egyesületünkbôl: Hajdu Patrik 
István 5.c, Kovács Máté 4.a, Szekeres János 6.b és Kovács Dániel 7.a. A jövôben is várhatóak, hogy neves labdarúgó 
akadémiákról megkeressék a tehetséges labdarúgóinkat. 

Nyéki Szabolcs, edzô

állAmpolgárSági eSkü

Állampolgársági esküt tett egyszerûsített honosítás keretében 
2011. április 13-án Lôrincz Lenke Marosvásárhelyrôl (Románia) 
és Opra István Szentkatolna (Románia) településrôl. 
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A füzeSgyArmAti
ÖnkénteS tûzoltó egyeSület hírei

2011. február 5-én a füzesgyarmati Polgármesteri 
Hivatal Dísztermében tartotta meg éves közgyûlését az 
Önkéntes Tûzoltó Egyesület. A közgyûlésen Huszár Ist-
ván parancsnok számolt be a 2010. évi munkáról. Az 
egyesület tagjai az elmúlt évben belvízszivattyúzásokkal 
vettek részt - több alkalommal is - a belvízvédelemben 
a város területén. Összességében a 2010-es évben 46 
vonulás volt, ebbôl mûszaki mentés 37, tûzeset 7, vak-
lárma pedig 2 esetben. Természetesen több alkalommal 
képviselte magát az egyesület helyismereti, illetve be-
gyakorló gyakorlatokon is. A megyei szövetségtôl kapott 
pályázati pénzbôl pedig sikerült további eszközöket vásá-
rolni az egyesület további munkájához.

Az egyesület nagy hangsúlyt fektet a képzésekre is, 
ezért két fô sikeresen elvégezte az önkéntes és létesít-

ményi parancsnoki képzést. Októberben pedig ugyancsak két fô kezdte el az említett tanfolyamot. Ezen kívül három 
fônek elindult a pályaalkalmassági vizsgára való jelentkeztetése, melyet 2011-ben valósítanak meg. 

A közgyûlésen sor került az idôszaki vezetôségi választásra is. Mivel Furkó Sándor elnök lemondott, ezért maga he-
lyére Bere Károly polgármester urat javasolta. Bojtor Sándorné gazdasági vezetô szintén több éves munka után kérte 
felmentését, maga helyett pedig Homoki Attilát javasolta. Ifjúsági vezetônek Györösi Mátét, parancsnok helyettesnek 
Dányi Zoltánt javasolták, melyet a tagok többséggel fogadtak el. 

A rendezvényen meghívott vendégként részt vett Dr. Gáti Zoltán nyugalmazott tûzoltó ezredes a Békés Megyei 
Tûzoltó Szövetségtôl, Túri János ôrnagy, a szeghalmi hivatásos Tûzoltóság parancsnoka, valamint Süli Zsolt ôrnagy, a 
Békés Megyei Katasztrófavédelemtôl. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség keretében 2011. április 28-án került meg-
rendezésre a szabadkígyósi Kastélyparkban a megyei verseny döntôje. Két korcsoportban több mint 30 csapat mérte 
össze tudását alap tûzoltó-, elsôsegély-, és katasztrófavédelmi ismeretekbôl. A verseny napjára ragyogó idôt kaptunk. 
Fiatalabb csapatunk kezdte a versenyt, akik többsége elôször mérettetett meg ilyen versenyen. A lelkes kis csapat 
kitartóan végig teljesítette a különbözô állomások feladatait. Az idôsebb csapatunk remek gyakorlati teljesítményükkel 
az élmezônyben végzett, bár dobogós helyezést nem értek el. A verseny remek hangulatban telt, tapasztalatokkal és 
élményekkel telve tértünk vissza Füzesgyarmatra.

A füzesgyarmati Öte ifi Csapat tagjai a következôk: Szarka Attila, Such Milán, Jónás Máté, Vígh Szabolcs, Vígh 
Patrik, Földi László, Nagy Róbert, Gyôri Attila, Gál Imre, Oláh János.

A csapat tagjait Györösi Máté vezetésével a következô személyek készítették fel a versenyre: Szabó Zoltánné Kati, 
Suchné Szabó Edit, Zsíros József és Hajdu Tamás. Füzesgyarmati ÖTE

A csapat tagoknak gratulálunk, a felkészítôknek pedig ezúton is köszönjük munkájukat!

fÖld nApi ünnepSég lurkófAlván

A Föld napját minden évben április 22-én ünnepeljük. Az okuló-lurkó 
óvodai innovációs csoport a 2011. évben ebbôl az alkalomból hívta 
meg az óvodás gyermekeket, nevelôiket, az általános iskola 1-2. osz-
tályos tanulóit, tanítóikat, a szülôket, a város lakosságát a „zöld föld 
hete” projektnyitó rendezvényére az új óvoda udvarára. Megtisztelte az 
eseményt Bere Károly polgármester úr és Bánfi Attila intézményvezetô 
úr is jelenlétével. Az óvodások versekkel, dalokkal készültek az alkalom-
ra. A programban a rajzkiállítás megnyitása és megtekintése, valamint 
a „jövô fáinak” elültetése szerepelt. Az új óvoda udvarán elültetésre 
kerültek azok a fák, amelyekre felajánlásokból tettünk szert. A mun-
kálatokban együtt dolgoztak óvodások, iskolások, felnôttek és gyermekek. Köszönjük a felajánlott konténeres magyar 
kôriseket ifj. Zs. Nagy Sándornak, a diófákat Varsányi Istvánnénak, amelyek ültetésében Gál Zoltán is segített, valamint 
Bak Lajosnak a kôris csemetéket! Amikor helyükre kerültek a fák, gyermekek és felnôttek együtt állták körbe, és énekel-
ték közösen kedvelt tavaszi dalainkat. Azóta megeredni látszanak fácskáink, amelyek táplálják a jövôbe vetett hitünket! 
Hitünket, amit az is erôsít, hogy szelektíven gyûjtjük a hulladékot óvodánkban, és a komposztálónk is létrejött.

Szent-Györgyi Albert gondolatával zárjuk mondanivalónkat: „A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az 
ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel!” Mi ápoljuk ezt a kapcsolatot!

Okuló-Lurkó Innovációs csoport
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tárSAStánCoSok Sikere túrkevén

Idén harmadik alkalommal rendezték meg Túrkevén a „Nagy-
kunság”- Dunától Keletre - Minôsítô Társastánc Fesztivált, me-
lyen ismét megméretették magukat a Kossuth Lajos Általános 
és Alapfokú Mûvészeti Iskola társastáncos növendékei. Idén 
10 településrôl 23 produkcióval 283 versenyzô nevezett be. A 
gyarmatiak Füzesi kisördögök csoportja két koreográfiával, egy 
bécsi keringô és egy cha-cha-cha formációval készült a nagy 
eseményre. Az egész éves kitartó munkának meg lett az ered-
ménye, hiszen mindkét koreográfia ezüst minôsítést kapott a 
tisztelt zsûritôl. Felkészítô tanáruk Kiss Viktória táncpedagó-
gus. Gratulálunk minden társastáncosnak és hasonlóan szép 
eredményeket kívánunk a továbbiakban is!

2011. nyári rendezvények, füzeSgyArmAt
hónAp/nAp hét nApjA eSemény/rendezvény megnevezéSe, helySzíne rendezô Szervezet

Június 18. szombat Xv. jubileumi mazsorett gála

Június 25. szombat Nyári esték / kövi Szabolcs est / Kastélypark Fürdô elôtti park HJVKKI

Június 30. csütörtök Veteránautó felvonulás / Kossuth u. – Kemping HJVKKI

Július 2. szombat Nyári esték / SkAtCh együttes / Kastélypark Fürdô elôtti park HJVKKI

Július 8-9. péntek-
szombat

Füzes Fesztivál / Sportpálya
Sztárvendégek:  péntek: flour, ismerôs Arcok
                       szombat: bon bon, r-go 

HJVKKI

Július 15-17. péntek-
vasárnap

Biciklis találkozó – Csöröge fesztivál Nádas Alapítvány

Július .23. szombat Füzes Tuning / Sportpálya Bíró József

Július 30. szombat Nyári esték / „rocky” Show, avagy gál istván és tanítványai / 
Kastélypark Fürdô elôtti park

HJVKKI

Augusztus 5-7. péntek-
vasárnap

XXii. füzesgyarmati lovasnapok Füzesgyarmati Gyermeklo-
vas Alapítvány

Augusztus 13. szombat Nyári esték / funatik együttes / Kastélypark Fürdô elôtti park HJVKKI

Augusztus 19. péntek Szent istván napi lovas vigadalom / Gergely-tanya Lovas Barátok Egyesülete

Augusztus 20. szombat Államalapítás ünnepe / bohém ragtime jazz band koncert / 
Katolikus Kápolna Kertje

HJVKKI

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

kupát nyert A Sárréti gyÖngyhAláSz gyermek-
Sport egyeSület kézilAbdA CSApAtA

2011. május 2-án Köröstarcsán kézilabda tornán vett részt az 
egyesület 7.-8. osztályos kézilabda csapata.
A négy csapat, Köröstarcsa, Szeghalom, Gyomaendrôd és 
Füzesgyarmat csapatai között megrendezett tornán pontvesz-
teség nélkül három gyôzelemmel nyerte meg a Tarcsa kupát a 
füzesgyarmati együttes. Csapat tagjai: Zsíros Patrícia, Szeke-
res Bianka, Csák Fruzsina, Jónás Boglárka, Meggyesi Zsanett, 
Bujdosó Judit, Petri Fruzsina, Fodor Csilla, Baksa Ágnes, Szabó 
Réka, Vízer Erika, Nagy Erika, Edzô: Kovács Gábor

körzeti Atlétika diák olimpia Szeghalom 2011. május 4.
Kossuth Lajos Alapfokú Oktatási Intézmény eredményei:
ii. korcsoport (3.-4. osztály) fiú - Összetett csapat I. hely 
Csapat tagjai: Kovács Máté 4.a, Vámos Soma 4.c, Zs. Nagy 
Bence 4.a, Botos Laci 3.a, Kovács Milán 3.c, Szélpál Barnabás 
3.b, Dobrotka Gergô 3.a.

iii. kcs (5.-6. osztály) lány - Összetett csapat I. hely 
Csapat tagjai: Poroszlai Ramóna egyéni I. hely, Vad Judit, Novák 
Vivienn, Elek Tímea, Kovács Réka, Varjas Dorina.
iii.kcs (5.-6. osztály) fiú - Összetett csapat II. hely 
Csapat tagjai: Balogh Adrián, Földi Benedek, Komáromi Ri-
chárd, Kovács Krisztián egyéni II. hely, Csák Viktor, Láposi Vik-
tor, Kádár Dániel.
iv. kcs (7.-8. osztály) lány - Összetett csapat II. hely 
Csapat tagjai: Jónás Boglárka, Csák Réka, Pipó Kata, Kovács 
Kata, Petri Fruzsina, Szalóki Krisztina, Rákosi Bernadett.
iv. kcs (7.-8. osztály) fiú - Összetett csapat II. hely
Csapat tagjai: Komáromi Tamás egyéni I. hely, Török Dániel 
egyéni II. hely, Török Bence, Hodosi Lajos, Kovács Dániel, Ró-
zsás Levente

Wesselényi Sport közalapítvány fittségi körzeti bajnokság 
gyula 2011. május 5.
Egyéni eredmények: Poroszlai Ramóna távolugrás I. hely; Ko-
vács Krisztián 30m I. hely, távolugrás II. hely; Földi Benedek 
távolugrás III. hely.



,

hitben éS lélekben
egyházAink üzenete

májuSi gondolAtok édeSAnyáink nApján…

Bármennyire is magasztos az anyai hivatás, egy na-
gyon fontos dolgot nem szabad elfelejteni az ünnep va-
rázsa után sem, azt, hogy az anyai hivatással szentnek 
nevezhetô kötelezettségek járnak. Ezt a legtöbb Édesanya 
tudja, nem kell a lelkére kötni, mint a fának sem kell 
mondani tavasszal, hogy rügyet fakasszon, a virágnak, 
hogy egész nyáron szirmokat bontson, nyíljon, a pacsir-
tának, hogy röptében is énekeljen. Tudják az Édesanyák, 
fôként, akikben Mária szíve-lelke lakozik, hogy úgy kell 
nevelniük, ápolniuk, gondozniuk, irányítaniuk a szívükrôl 
szakadt magzataikat, hogy róluk is el lehessen mondani 
azt, amit az evangélista Jézusról írt: „gyarapodott testben 
és lélekben, Isten és ember elôtti kedvességben.” Az ilyen 
eredmény felmutatásához szem elôtt kell tartani a Bib-
lia tanításait is. Bárhogyan is vesszük, azok az értékek, 
amelyekkel gyermekeinket vállaljuk és neveljük, ezeken 
a tájakon a Szentírás szellemébôl, a kereszténység kin-
csestárából eredeznek, még azoknak is, akik ezt tagad-
ják.  Elég megnézni, hogy hova vezetett az a világ, mely 
elszakadt ettôl a forrástól, és a gyermekek elôl is elzárta 
ezt az eszmeiséget. Mennyi értéktagadó fiatal, tiszteletlen 
ember nôtt fel, akiknek semmi sem szent, ha pénz, élve-
zeti cikk kell, rabolnak, ölnek, fosztogatnak, erkölcstelen 
életet élnek, mintha nem is Édesanya szülte volna ôket. 
Vadállatias csábításaikkal csalogatnak, kísértenek, hívo-
gatnak ma is az élet dzsungelei! Az Édesanyáknak vigyáz-
niuk kell, hogy az utca, a pornó, a Tv szennyes mûsorai, 
a mámorító szer, alkohol, a galerik kúszó-mászó liánjai 
meg ne fojtsák fiaikban, lányaikban a tiszta lelket, mert 
az erkölcsi züllés fizikai pusztulást eredményez. Manap-
ság sokkal nehezebb Édesanyának lenni, mint bármikor 
a történelmünk folyamán. Ma csak az igazi Édesanyák 
válthatják meg világunkat a teljes romlástól. A jóravaló 
Gyermeknek pedig segítenie kell a törékeny anyai szív ál-
mainak megvalósítását, hogy magyar- keresztény nemze-
tünknek legyen jövôje az eggyé forrott, Istentôl kapott, 
Krisztus példájából merített, megerôsödött Szeretetben. 
Másként nem lesz, hanem elvész magyar országunk.

A Jó Isten áldását kérem az Édesanyák és Gyermekek 
életére:                                Balázsi László, mb.püspök

---------------------------------------------
májuS, A Szûz máriA hónApjA

A katolikus hit a Szentháromságra épül. Emellett nagy 
tiszteletnek örvend a Katolikus Egyházban a Boldogsá-
gos Szûz Mária, Jézus Krisztus édesanyja. Ezért egyszer 
évente a katolikus hívek egy teljes hónapot szentelnek a 
Szûzanyának és ez a május hónapja. Ez a szokás Rómá-
ban alakult ki, és eredete a XIII. századra vezethetô visz-
sza. Májusi természet újjáéledése indította a Szûz Mária 
tisztelôit imára. VII. Pius pápa hagyta jóvá 1815-ben ezt 
az ájtatossági formát.

Május hónapjában a katolikus templomokban a 
leggyakrabbi ájtatosság a Lorettói litánia, amit a hívek 
azért imádkoznak el, hogy a Boldogasszony anyai szerete-
tével vezessen minket Szent Fiához, Krisztushoz.

A „litánia” kifejezés a görög 
„litaneuó” – „könyörgök” szó-
ból származik. Az V. század-
ban jelentette azt a könyörgô 
imádságot, amellyel különféle 
szándékokért imádkoztak. A 
VII. században kialakult már 
a ma is ismert formája: az 
elôimádkozó szándékaira a 
hívek válaszolnak.

A lorettói litánia a mai for-
májában a XVI. században 
tûnik fel elôször, de már a XII. 

századból is ismerünk hasonló, közös végzésre készült 
imádságot. Az általunk ismert „loretói litánia” a Loretto 
városának bazilikájában lévô Szent Házból származik, 
ahol 1575-tôl (mások szerint már 1400-tól) minden 
szombaton elénekelték a Boldogságos Szüzet köszöntve. 
Amikor Canisius Szent Péter 1558-ban Lorettóban járt, 
és meghallotta ennek éneklését, átvette imakönyvébe, 
és terjesztette. VII. Orbán pápa 1691-ben megtiltotta 
a különbözô templomokban készült Mária-litániákat, és 
egyetemes használatra a „lorettoi litániát” rendelte el. 
XII. Leó pápa ezt l886-ban megújította. A pápák azóta is 
mindig hangsúlyozták a litánia közös és egyéni imádkozá-
sának jelentôségét.

Cibian Miklós, római katolikus lelkipásztor

---------------------------------------------
Anyák nApjárA

Mikor hegyes szirtek között eltéved a lépted,
S az élet minden percét csak tehernek érzed,
Nézz csak bátran vissza, honnan indult lábad,
S meglátod mögötted az édesanyádat.
Ott állt ô mindig is kezeit tördelve,
Botlásaid látva szeme könnyel telve.
Veled fájt a szíve, ha gondok gyötörtek,
S veled örült ô is minden sikerednek.
Árnyékba húzódva tekintete rajtad,
Hisz, most aki te vagy, mindazt tôle kaptad.
Mikor a forgószél jövôd elragadta,
Ráncos kezeivel beletúrt hajadba.
Bár aggódott ô is, téged megvigasztalt,
Szíve melegével terít neked asztalt.
Langyos tyúkhúsleves mellé kitette a lelkét,
Fôzött kelkáposztán Szeretet a feltét.
Ott volt ô melletted, ha bántott az élet,
S mikor jól ment sorod, csendben hátralépett.
Köszönd meg hát neki minden egyes perced,
Örömöd, bánatod, kínod és szerelmed.
Mert ez bizony mindet csak ajándékba kaptad,
S akkor lehetsz boldog, ha mindezt visszaadtad.

Kincses Zoltán
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kiadja: Füzesgyarmat Város Önkormányzata, Képviselô-testülete felelôs kiadó: Botlik Tiborné jegyzô.
felelôs szerkesztô: Csák Emese • Szerkesztôség címe: Polgármesteri Hivatal, 

Füzesgyarmat Szabadság tér 1. • e-mail: amondo@fuzesgyarmat.hu • nyomda: BOX-PRINT Kft.
Lapzárta minden hónap 5-én. A szerkesztôség a magán jellegû közleményekért, nyomdai hibákért felelôsséget nem vállal!

A gyArmAtiAk kedvenC reCeptjei
névnApi tortA  (BEKÜLDTE: MOLNÁR ÉVA)

tészta: 8 tojás, 8 evôkanál cukor, 8 evôkanál meleg víz, 8 evôkanál liszt,  2.5 
evôkanál keserû kakaópor, 1 csomag sütôpor
krém: 1 csomag vanília ízû pudingpor, 1 csomag csokoládé ízû pudingpor, 1 cso-
mag tejkaramella ízû pudingpor, 7.5 dl tej, 18 evôkanál porcukor, 30 dkg Ráma 
margarin
bevonat: 3-4 evôkanál lekvár
máz: 3 evôkanál cukor, 3 evôkanál kakaópor, 3 evôkanál víz, 5 dkg margarin /vaj
díszítés: 10 db étcsokoládés pálcika, 1.5 dl habtejszín, 1 teáskanál kakaópor
elkészítés: A tészta hozzávalóiból süssünk ki egy lapot, gáztepsi méretû tepsi-
ben (kb. 35x35 cm). Ehhez a tojások sárgáit keverjük fehéredésig a cukorral, apránként adjuk hozzá a vizet, és keverjük bele a 
sütôporos, szitált lisztet. A végén a kakaóport szitáljuk bele, és lassan elegyítsük el a masszával, mert így jó sötét színû tésztát 
kapunk, majd a tojások keményre vert habját is óvatosan keverjük hozzá. A tepsit béleljük ki sütôpapírral, egyenletesen simítsuk 
el benne a masszát, és elômelegített sütôben 200 °C-on süssük ki a tésztát. Hamar készre sül, ellenôrizzük tûpróbával! (kb. 35 
perc).A kihûlt tésztát vágjuk ketté, két szabályos téglalapra. Ezeket szeljük el vízszintesen további két vékony lapra.
A krémhez külön-külön készítsük el a pudingokat. 10 dkg margarint csipetnyi sóval keverjünk habosra, adjunk hozzá 3 evôkanál 
porcukrot, majd elegyítsük a kihûlt pudingos masszával. A tésztalapokat töltsük meg a krémekkel, a hasábot kenjük körbe pi-
káns lekvárral. Vonjuk be a csoki mázzal. Ehhez a kakaóval elkevert cukrot a vízzel sûrítsük be kis lángon, vegyük le, és keverjük 
egynemûvé a margarinnal. Kakaós tejszínhabbal, és csokis pálcikákkal díszítsük (vagy tetszés szerint, kinek ízlése szerint).

káptAlAnfüred
Sárréti Ifjúsági Tábor, 2011. június 28. – július 2.

Részvételi díj: 17.000.-Ft/fô

Amit kínálunk: 
- strandolás, kirándulás, éjszakai cserkészés, vetélkedôk
- kézmûves foglalkozások, sportolási lehetôségek
- 3-szori étkezés, utazás busszal

Jelentkezni 5.000.-Ft befizetésével lehet Hegyesi-Gorgyán Nóránál.
Várunk minden érdeklôdô kisdiákot!          Tisztelettel: A Szervezôk


